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PRÊMIO ADJORI 

Com dois troféus e seis Menções Honrosas, Jornal O Líder 
é TOP 5 do Jornalismo e da Publicidade em Santa Catarina 

Programação itinerante é organizada pela 
JCI e Prefeitura de Maravilha, com apoio dos 
patrocinadores
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PÁGINA 6

INADIMPLÊNCIA 

Somente entre janeiro e setembro foram 
mais de 2,4 mil novos cadastros de 
inadimplentes. Dados apontam ainda que 
maior motivo de cancelamentos de registros 
de devedores no SPC é por dívidas prescritas

Comércio local 
acumula quase R$ 
1,5 milhão em dívidas 
atrasadas neste ano 

Ação vai distribuir mais de 
5 mil sorvetes e picolés 
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VAMOS NOS VACINAR?
Matéria publicada em nosso site dá conta de que quem não se 

vacina, tem cinco vezes mais possibilidade de “pegar” a COVID do 
que as pessoas que se vacinarem. Nada que eu, particularmente, já 
não soubesse. Eu tenho reiteradamente nos comentários que faço 
ou nestas colunas que escrevo, afirmado que a vacinação é sim a sa-
ída para fugirmos da pandemia. A pessoa que se vacina, não apenas 
tem cinco vezes menos possibilidades de ser contaminada, como no 
caso de ser, ter sintomas muito mais leves, muito mais brandos do 
que aquelas que não tenham feito a vacina. Disse, escrevi e reitero 
também que a retomada da normalidade, inclusive da economia, 
passa necessariamente pela vacinação. Esta matéria cai como luva 
em tudo o que registrei, até porque não é uma mera informação. É 
um valor calculado com base em informações do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), inclusive já ana-
lisando a temida variante Delta, que tem causado temor até mesmo 
nas grandes indústrias de vacinas. O órgão reitera que, mesmo com a 
Delta, pessoas não vacinadas têm por volta de dez vezes mais chan-
ces de serem internadas quando se comparam a quem já se imuni-
zou — no caso de mortes, esse número sobe para 13. Portanto, vaci-
nar é preciso, necessário, imprescindível. 

VAMOS DIVULGAR
Devemos, com o perdão do trocadilho, “viralizar” esta infor-

mação. Hoje em dia, nesta época de tantas notícias falsas que são 
publicadas, e que infelizmente fez – e faz – muita gente acreditar 
que não se vacinar é melhor, divulgar tais informações represen-
ta salvar vidas! Ademais, vivemos uma época onde se publica tan-
ta futilidade, tanta inutilidade, tanta porcaria, que quando temos 
algo bom temos quase um compromisso moral e cívico de levar 
adiante. Lamentavelmente, temos pessoas que em virtude das no-
tícias falsas publicadas, não se vacinam, e pior. Acreditam que a va-
cina causa isto ou causa aquilo. Na verdade, reações colaterais até 
a mais simples vacina para a gripe pode causar. E já falei reiteradas 
vezes também que é muito melhor uma ou outra reação de mo-
mento do que ser contaminado pela COVID. Em épocas de tantas 
crenças em bobagens e em mentiras, este é o tipo de informação 
que devemos repassar, conversar com amigos, levar adiante. Até 
porque este colunista conhece pessoas que não acreditam na exis-
tência da COVID! Sim, caros leitores. Tem gente que acha que não 
existe... Culpa da ignorância alheia e das fake news. Em resumo, de-
vemos não apenas nos vacinar, mas incentivar que outras pessoas 
também se imunizem. A prova está aí. 

MIL DIAS DE BOLSONARO COM MANIFESTAÇÕES 
NO ESTADO
E sabe qual foi a principal temática? Rodovias. O maior consen-

so entre todos os participantes do evento promovido dias atrás. Há 
muitas promessas de investimentos em infraestrutura e, particular-
mente, em rodovias. Mas entendo que segue sendo o dever da clas-
se política pressionar, reivindicar e cobrar. Principalmente aqui para 
o oeste, esquecido por todos e com rodovias em péssimas condições. 
Precisamos continuar as reivindicações, até porque nossa realidade 
atual é deplorável. 

A Agenda 2030 e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), plano de ação da ONU 
para erradicar a pobreza e pro-
mover vida digna para todos, re-
conhecem que o desenvolvimen-
to mundial só será possível se for 
inclusivo para todas as idades. 
Com essa preocupação, a Co-
missão de Defesa dos Direitos do 
Idoso, em parceria com a Escola 
do Legislativo da Alesc e entida-
des da sociedade civil, promovem 
durante este mês o Seminário Es-
tadual Alusivo ao Mês do Idoso. 

O intuito é discutir os im-
pactos da pandemia na saúde fí-
sica e mental causados pelo iso-

lamento das pessoas da terceira 
idade e oferecer oficinas sobre 
saúde e exercícios para a longe-
vidade, além de ensinamentos 
sobre novas tecnologias para as 
pessoas com mais de 60 anos.

Realizados de forma onli-
ne, serão quatro encontros, o pri-
meiro na quinta-feira (7), quando 
aconteceu uma mesa redon-
da. Os próximos estão marcados 
para os dias 14, 21 e 28 deste mês, 
com a realização de oficinas. A 
transmissão é pelo YouTube da 
Escola do Legislativo da Alesc, 
youtube.com/escoladaalesc. As 
inscrições são gratuitas no site 
escola.alesc.sc.gov.br/eventos. 

ESTADUAL
Programação alusiva ao mês do idoso 
ocorre neste mês

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Não espere que o dinheiro 
lhe traga felicidade.”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

JORNAL O LÍDER 
ENTRE OS MELHORES NOVAMENTE

O Jornal O Líder de Maravilha foi um dos destaques da 22ª edi-
ção do Prêmio Adjori de Jornalismo, consagrado como o maior con-

curso jornalístico de Santa Catarina e entre os maiores do país.  
O Jornal O Líder de Maravilha recebeu dois troféus de primei-

ro colocado, vencendo as categorias Fotografia e Campanha de Equi-
pe. Nosso jornal também conquistou seis menções honrosas!

Cabe aqui o orgulho de nosso trabalho com a equipe que não mede es-
forços para fazer o melhor e levar o nome de Maravilha a todo esta-

do de Santa Catarina. Obrigado aos dedicados funcionários e assídu-
os leitores. Fizemos jus ao apoio da comunidade. Obrigado a todos!

Demissão por WhatsApp: 
PODE OU NÃO PODE?

Aplicativo muito utilizado entre brasileiros, o WhatsA-
pp é encarado, inclusive, como instrumento de trabalho. 
Com o aumento do home office, as trocas entre emprega-
dores e funcionários se tornaram tão comuns por esse meio 
que algumas empresas começaram a utilizá-lo para comu-
nicar demissões - o que pode gerar desconforto em quem 
é dispensado desse jeito e acarretar em danos morais.

Profissionais da área trabalhista consultados 
por GZH são claros: não existe lei que estabeleça se 
o desligamento de um funcionário deve ser comu-
nicado olho no olho ou pode ser feito por intermé-
dio de um meio eletrônico. Mas reconhecem que, 
com a pandemia, houve um aumento no núme-
ro de processos que citam demissões por WhatsApp. 

ARGENTINA NÃO COBRA PELO TESTE DE COVID-19

O governo argentino parou de cobrar R$ 150, desde segun-
da-feira (4), pelo teste rápido de Covid-19 exigido na entra-
da de brasileiros no país pela Ponte Tancredo Neves, fronteira 
que liga Porto Iguaçu, na Argentina, a Foz do Iguaçu, no oes-
te do Paraná, segundo o Ministério do Turismo de Missiones.

De acordo com o ministério, o teste antígeno continua sen-
do exigido, mas será realizado de forma gratuita na aduana. 

A decisão foi tomada após reunião com representan-
tes do turismo da região e é válida para moradores de qual-
quer estado brasileiro. A iniciativa do governo argentino bus-
ca incentivar a entrada de mais turistas no país. No domingo 
(3), por exemplo, 160 brasileiros entraram em Porto Iguaçu.

JUSTA HOMENAGEM

A Câmara de Vereadores de Maravilha realizou na noi-
te de segunda-feira (4) a primeira sessão ordinária de outu-
bro, com palestra, análise e aprovação de projeto e indicações. 

Em primeiro turno esteve em pauta o Projeto de Lei que de-
nomina a nova creche em construção em Maravilha como Centro 
de Educação Infantil Proinfância Luísa Wildner Schmitt. O pro-
jeto tem como objetivo fazer uma homenagem para a maravilhen-
se Luísa, que morreu aos 14 anos por problemas de saúde, diagnostica-
da com uma doença rara. Ela foi a primeira aluna do aprendizado com 
braile em Maravilha. A homenagem atende o pedido de uma indica-
ção feita ainda em 2019, pelo então vereador Celso Ledur. A creche está 
em construção no Loteamento Nosso Sonho. Justíssima homenagem 
e feliz iniciativa do nosso amigo Celso Ledur e dos vereadores!

ALGUEM TINHA DÚVIDAS?

O senador Renan Calheiros (MDB-
-AL) falou na terça-feira (5) sobre os 
próximos passos da CPI da Covid, que 
entra na reta final dos trabalhos nes-
ta semana, com os últimos depoimen-
tos. O parlamentar confirmou que o 
nome do presidente Jair Bolsonaro esta-
rá na lista dos indiciados pela comissão.

— Nós não vamos falar grosso na in-
vestigação e miar no relatório. Ele com 
certeza será (indiciado), pelo que prati-
cou — disse o senador, que é responsá-
vel pela elaboração do relatório final.

Com uma comissão extremamen-
te esquerdista, ninguém poderia ter dú-
vida da perseguição final e, com deta-
lhe, sem qualquer prova para justificar 
o ato. Mas, isso não vai dar em nada...

PROCESSOS ARQUIVADOS

O Detran/SC (Departamento Estadual de Trânsito de 
Santa Catarina) arquivou mais de 20 mil processos 
pendentes de suspensão do direito de dirigir apenas 
em 2021.
A situação acontece devido às alterações do Código de 
Trânsito Brasileiro, que entraram em vigor a partir do 
dia 12 de abril de 2021, além do Parecer do Conselho 
Estadual de Trânsito de Santa Catarina.
- 2.348 processos na fase em cumprimento de 
penalidade;
- 19.562 processos na fase de instaurados e/ou 
aguardando julgamento de defesa/recurso.
“O Detran/SC vem informar a sociedade catarinense 
que, após a vigência da lei 14.071/2020 (efeitos a partir 
de 12 de abril de 2021) e do Parecer 365/2021 – e 
apontamentos complementares – pelo Conselho 
Estadual de Trânsito – Cetran/SC, tem adotado 
todas as providências legais e necessárias para 
arquivamento, de ofício, dos processos de suspensão 
do direito de dirigir que não se enquadrem aos novos 
critérios de pontuação da CNH”, informou o órgão.
Ou seja, os casos arquivados são de motoristas que 
não se enquadravam nesta nova pontuação com as 
mudanças que houve no Código de Trânsito Brasileiro.

LUCIANO HANG PROCESSA SENADORES

O empresário Luciano Hang decidiu processar senado-
res da CPI da Covid após ter prestado depoimento à Comissão, 
na semana passada. Em resposta a um questionamento da co-
luna, a assistência jurídica informou que “adotará todas as me-
didas cíveis e criminais possíveis, em todas as jurisdições e esfe-
ras possíveis”, contra “menções, acusações, ilações e narrativas” 
contrárias a seu cliente que ocorreram na CPI e fora dela. 

A coluna apurou que os advogados já protocolaram ações na Jus-
tiça, mas a assessoria de Hang não informa quantos, ou quais são os 
senadores alvo de processos. O empresário não é o primeiro depoen-
te bolsonarista a questionar a CPI na Justiça. Em junho, a médica Nise 
Yamagushi pediu indenização por danos morais após ter sido inter-
rogada pela Comissão. O processo dela segue tramitando na Justiça.

Vai viajar? Passagens para o 
exterior ainda estão até 28% 
mais baratas que em 2019

Com o avanço da vacina-
ção contra o coronavírus e suspen-

são das restrições à entrada de turistas estrangeiros em 
diversos países, aumentou a procura por passagens aére-
as internacionais, mas os preços médios de voos para vá-
rios dos destinos mais procurados ainda estão mais ba-
ratos que em 2019, antes do início do abalo provocado 
pela Covid-19 no setor aéreo e no turismo global. É o que 
mostra levantamento do buscador de viagens Kayak.

De acordo com a pesquisa, mesmo com a de-
manda subindo, alguns destinos como Estados Uni-
dos, Espanha e França estão mais de 20% mais bai-
xos do que os cobrados no final de 2019.
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VEREADORA 
ASSUME POR 
30 DIAS 

A sessão teve 
ainda a posse da 
vereadora Venice 
Baldissera (PP), que 
assume por 30 dias 
no lugar do vereador 
Ademir Unser. 

SESSÃO Vereadores analisaram projetos e indicações e assistiram a uma palestra 

Projeto que denomina nova creche faz 
homenagem para maravilhense 
CARINE ARENHARDT

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou na noite de 
segunda-feira (4) a primeira ses-
são ordinária de outubro, com 
palestra, análise e aprovação de 
projetos e indicações. 

Em primeiro turno esteve 
em pauta o Projeto de Lei que de-
nomina a nova creche em cons-
trução em Maravilha. A creche 
ganha o nome de Centro de Edu-
cação Infantil Proinfância Luísa 
Wildner Schmitt. O projeto tem 
como objetivo fazer uma home-
nagem para a maravilhense Luí-
sa, que morreu aos 14 anos por 
problemas de saúde, diagnosti-
cada com uma doença rara. Ela 
foi a primeira aluna do aprendi-
zado com braile em Maravilha. 

A homenagem atende o pe-
dido de uma Indicação feita ain-
da em 2019, pelo então verea-
dor Celso Ledur. A creche está 

em construção no Loteamento 
Nosso Sonho. 

Em segundo turno foi 
aprovado o PL 20/2021 que 
trata sobre alterações contra-
tuais do Consórcio Intermuni-
cipal de Desenvolvimento Regio-
nal – Conder, do qual Maravilha 
faz parte. A alteração é para que 
Romelândia possa também fazer 
parte deste consórcio, que já reú-
ne vários municípios da região.  
Entre os serviços oferecidos pelo 
Conder destaca-se a análise e li-
beração de licenças ambientais 
com mais agilidade.  

Em segundo turno, tam-
bém foi aprovado um projeto de 
lei – 15/2021, que autoriza a es-
criturar imóvel adquirido e qui-
tado através do fundo munici-
pal de habitação e o PL 11/2021, 
de autoria do vereador Orli Ber-
ger (PP), que institui o dia mu-
nicipal do doador voluntário de 
sangue.

PALESTRA 
A sessão também foi marcada por uma palestra, mi-

nistrada pela professora Gisele Primam, do Grupo Dester-
ro Fritz Muller 200 anos. O assunto foi sobre o bicentená-
rio de nascimento e o legado do naturalista Fritz Muller. 

Venice Baldissera junto com a bancada do PPSessão teve uma palestra com a professora Gisele Primam 

Fotos: Divulgação

INDICAÇÕES APROVADAS
- De autoria do vereador Gilmar 
Castanha, pede melhorias na 
Avenida Cesarina Dall’Agnoll, 
situada na Linha 51: - Instalação 
de uma lombada em frente à 
residência de Igor e Fabrícia 
Julian; - Instalação de uma 
faixa de pedestres elevada em 
frente à empresa Ten Brasil; - 
Conserto da iluminação pública 
nas proximidades da referida 
empresa, pois a iluminação 
existente fica muito afastada da 

rua; - e Construção de passeio 
público, no lado direito da Rua, 
no sentido Posto Diamante até a 
entrada da Linha Guaraipo.
- De autoria do vereador 
Sérgio Bourscheid, pede a 
pavimentação asfáltica da Rua 
Alberto Heller, situada no Bairro 
Floresta. 
- De autoria do vereador Orli 
Berger, pede melhorias através 
do reperfilamento asfáltico e 
futuro asfaltamento na Rua E, 

situada no Novo Bairro.
- De autoria da vereadora Eliana 
Simionato, pede a  instalação 
de estacas junto às árvores 
plantadas em homenagem às 
vítimas da Covid-19 no Jardim 
das Emoções, com o objetivo de 
proteger as mudas e para que 
seja estudada a possibilidade de 
se criar neste local um Memorial 
(Monumento) com os nomes das 
pessoas, gravado em material 
resistente ao tempo.

Durante a palavra livre, 
a vereadora agradeceu 

a oportunidade, lembrou 
do apoio da família e se 

comprometeu em honrar 
o cargo assumido.
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Chegamos em
MARAVILHA!

Baixe o app e peça
delivery online!

Use o cupom: #OLIDERP10 

20% de desconto
no seu primeiro
pedido no app!

Comércio perde com inadimplência 
Uma das nossas reportagens da semana trata sobre os valores 

que o comércio de Maravilha vem perdendo com a inadim-
plência. São números altos para as empresas, quase R$ 
1,5 milhão de contas atrasadas somente entre janeiro e 
setembro. É preciso considerar que enfrentamos um mo-

mento difícil na economia, com preços disparando a 
cada dia, o que com certeza dificulta manter as contas 
em dia para grande parte dos assalariados. Mas é preci-

so alertar também para um consumismo desenfreado em 
nossa sociedade, gente comprando sem saber como vai 
pagar, principalmente quando se trata do supérfluo. Está 

difícil bancar as despesas? Reveja teus gastos, não há nada 
que realmente possa ser cortado temporariamente? É preci-

so respeitar o orçamento mensal, acumular contas pode 
te levar a uma bola de neve que cresce a cada dia. 

Carine Arenhardt, jornalista 

DICA DA PRESIDENTE!

O mês é de atenção e prevenção. A cam-
panha Outubro Rosa lembra como é impor-
tante se prevenir e cuidar da saúde das mu-
lheres. Entrevistei no Programa Atualidades 
de quinta-feira (7) na Rádio Líder, a presi-
dente da Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer de Maravilha, Meri Ranzan. Falamos so-
bre a campanha e as ações planejadas. Meri 
lembrou algo muito importante: Não se deve 
promover a prevenção apenas no mês de ou-
tubro. Um lembrete muito válido da nossa 
presidente. Parabéns a todas da Rede Femi-
nina pelo excelente trabalho todos os anos. 

Ederson Abi, jornalista

MENOS BARULHO!

Uma lei aprovada por unanimidade na 
Câmara de Vereadores de Itapema (SC) 
e que deve entrar em vigor até o verão 
proíbe caixas de som e alto-falantes de 
todos os tamanhos, na praia e nas ruas 
que dão acesso à orla. Nada melhor do 
que curtir um dia lindo de sol com boas 
músicas de fundo, não é mesmo? O 
problema é que, como sempre, muitos 
não tem respeito e colocam no último 
volume, prejudicando o sossego alheio 
e causando intensa poluição sonora. 
No fim das contas acredito que foi uma 
ótima ideia e, assim, a atenção pode ser 
voltada para aquele que deveria voltar a 
ser o protagonista: o som do mar.

Camilla Constantin, jornalista

PROJETO PROÍBE 
CONTRATAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS POR TELEFONE

Um projeto de lei que tramita na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
proíbe a contratação de empréstimos 
e financiamentos, via telefone, para 
aposentados. A proposta passou 
por votação nesta semana e está 
sendo revisada pelas comissões e, se 
aprovada, precisa passar pela sanção do 
governador. A ideia é válida, já que muitas 
pessoas dependem desse salário para 
sobreviver e ao comprometer mais do 
que podem, fica difícil economicamente.

Cleiton Ferrasso, jornalista

Fotos: Divulgação
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CONTAS ATRASADAS Somente entre janeiro e setembro foram mais de 2,4 mil novos cadastros de inadimplentes

Inadimplência acumula quase R$ 1,5 milhão em 
dívidas atrasadas no comércio local neste ano  

CARINE ARENHARDT 

Comprou e não pagou. Este 
é o perfil de cliente que 
vem fazendo o comércio 

local de Maravilha perder valores 
significativos com a inadimplên-
cia. Conforme dados levantados 
pela agente comercial da CDL e 
Associação Empresarial de Mara-
vilha, Kelly Dayanne Regner, so-

mente entre janeiro e setembro 
deste ano, o comércio local regis-
trou o total de R$ 1.497.257,57 em 
valores que não foram quitados 
no prazo, pelos clientes. 

Os meses que registraram os 
valores mais altos em contas não 
pagas foram janeiro, com acu-
mulado de R$ 207,6 mil, e agos-
to com o total de R$ 244,4 mil re-
gistrados. 

Mais de 2 mil novos registros 
Nestes primeiros nove meses do ano, o comércio local 
contabilizou 2.426 novos registros de inadimplentes. O destaque 
é para os registros no SPC que representam mais de 95% do 
total, somando 2.313 entre janeiro e setembro. Os demais são 
registros de cheque (19), cheque pré-datado (80), procura-se (13) 
e registro alerta (1). 

DÍVIDAS PRESCRITAS SUPERAM O 
NÚMERO DE CONTAS QUITADAS 

Entre janeiro e setembro deste ano 
3.068 registros de inadimplência no 
comércio local foram cancelados. 
Deste número total, apenas 898 
cancelamentos ocorreram porque 
a conta foi quitada pelo cliente 
devedor, somando registros do 
SPC e cheques. O número de 
dívidas que prescreveram é maior, 
chegando 1.079 cancelamentos por 
este motivo. 
O número de clientes que 
renegociou a dívida é de 311, 
sendo portanto estes registros 
também cancelados. Outro número 
considerável foi a transferência 
de crédito, que chegou a 701, 
ocorrendo também o cancelamento 
do registro da dívida. Outros 
motivos de cancelamentos foram 
por solicitação do consumidor (4), 
associado cancelado (50), estorno 
(21) e ordem judicial (2). 

Quem são os 
devedores?
Conforme dados repassados pela 
CDL e Associação Empresarial de 
Maravilha, os registros de mulheres 
tem uma leve porcentagem acima, 
num comparativo com os homens. 
Já em faixa etária, a maior parte 
dos devedores tem idade entre 18 
e 45 anos, somando 69,5% do total. 

Valores próximos 
da média estadual 

Conforme a Especialista em Sistema 
SPC e análise de crédito, integrante do de-
partamento comercial da FCDL/SC, Diana 
Segalin, os números de Maravilha estão den-
tro da normalidade. Ela ressalta ainda que 
do total dos novos registros neste ano, qua-
se 600 já foram quitados ou renegociados. 
“Outro fator importante de se destacar e que 
o total de inadimplentes com o comércio e 
residentes em Maravilha é de 2.429 pessoas, 
o que representa 13,76% da população eco-
nomicamente ativa, muito próximo da mé-
dia estadual que é de 13,27%”, afirma Diana. 

COMO EVITAR?
Diana diz que o comerciante precisa se preocupar com as ações de co-

brança, mas também estar atento no momento de abertura de cadastro e 
concessão do crédito. “O maravilhense é em geral bom pagador, de todas 
as pessoas que compraram ou tentaram compra com cheque ou no credi-
ário em Maravilha, de janeiro à setembro, somente 18,36% estavam negati-
vados com o comércio. Isso significa que de cada 100 pessoas que precisam 
ou preferem comprar no carnê, 81 estão com o nome limpo. Isso é a imen-
sa maioria. Portanto para reduzir a inadimplência é importante que o co-
merciante sempre consulte o Serviço de Proteção ao Crédito, para saber se 
o cliente não tem alguma restrição. Além disso toda vez que o cliente atrasar 
mais de 30 dias o pagamento da parcela, registro no SPC deve ser feito, até 
para que o consumidor saiba que precisa regularizar o débito para continu-
ar usufruindo das vantagens do crédito na praça”, explica. 
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A Biblioteca Munici-
pal Luiz Delfino, de Ma-
ravilha, está realizando 
para o Dia das Crianças e 
Dia da Leitura, ambos co-
memorados em 12 de ou-
tubro, o sorteio de um 
livro. Usando a criativi-
dade e a imaginação, os 
leitores devem entregar 
na biblioteca um dese-
nho com o tema “A Crian-

ça e a Leitura”. Podem 
participar todos os ma-
ravilhenses com cadas-
tro na biblioteca pública.

A bibliotecária Car-
mem Brandalis desta-
ca que promoções como 
essa incentivam a visita-
ção à biblioteca que está 
sempre adquirindo li-
vros novos para propor-
cionar leitura de quali-

dade para todas as faixas 
etárias e gostos. No iní-
cio de setembro a bi-
blioteca adquiriu mais 
30 livros de vários gêne-
ros para o acervo que se 
aproxima de 19 mil títu-
los. Outro sorteio de li-
vro foi realizado para o 
Dia do Estudante des-
te ano, do qual partici-
param 85 alunos de es-

colas do município.
O desenho deverá 

ser entregue em folha de 
ofício até o dia 08 de ou-
tubro e ficará em expo-
sição na biblioteca até o 
final do mês. Após, serão 
encadernados e manti-
dos no acervo da biblio-
teca. O sorteio aconte-
ce na quarta-feira, dia 
13, na parte da tarde.

MARAVILHA
Biblioteca Municipal realiza ação de 
Dia das Crianças e Dia da Leitura

Ano 1  Edição 15

Outubro / 2021

Notícias ALESC

Código Ambiental com 
participação popular

Empréstimos por telefone 
proibidos para aposentados

FOTO DA SEMANA

Projeto recebe novo 
prazo para tramitação

Comissão vai analisar 
projetos de servidores

Categorias vão opinar 
antes de fechamento

As audiências públicas para 
ouvir sugestões de entidades 
e da sociedade sobre o novo 
código ambiental catarinen-
se já têm data para aconte-
cer. O ciclo terá início no dia 
28 de outubro, em Chapecó, 
e término em 18 de novem-
bro, em Florianópolis. A lista 
completa de cidades e da-
tas está disponível em www.
agenciaal.alesc.sc.gov.br 

Os deputados aprovaram um projeto que proíbe a oferta de 
empréstimos para aposentados e pensionistas por ligação 

telefônica. O texto destaca que são comuns os relatos de con-
tratação equivocada, o que resulta em processos judiciais e 
prejuízos para os envolvidos, já que muitos aceitam a oferta de 
empréstimo sem conhecer os detalhes do contrato, infringindo 
os princípios da transparência nas relações de consumo.

Atendendo a uma solicitação 
do governo, foi alterado o 
cronograma de tramitação do 
projeto que trata da adesão 
à previdência complementar 
dos servidores. O motivo do 
adiamento se dá pela neces-
sidade de dialogar com as ca-
tegorias e para propor ajustes 
ao projeto. O encaminhamen-
to para o plenário foi fixado 
para o dia 3 de novembro.  

Alesc formou uma comis-
são para analisar os projetos 
que tratam do funcionalismo 
público. Segundo os depu-
tados, o modelo de tramita-
ção conjunta destas pautas 
enviadas pelo governo per-
mitirá o aprofundamento 
do diálogo com os setores 
envolvidos. Atualmente está 
tramitando na Casa projetos 
voltados à segurança e ao 
sistema prisional. 

A Assembleia aprovou uma 
proposta que impede o go-
verno de decretar o fecha-
mento de estabelecimentos 
comerciais durante qualquer 
pandemia, sem que haja reu-
nião prévia com representan-
tes dos empregados e em-
pregadores. A reunião deverá 
acontecer com pelo menos 
48 horas de antecedência 
de qualquer determinação 
de fechamento. 

reconhecimento | Alesc realiza sessão solene em homenagem 
aos 37 anos da Oktoberfest, a segunda maior festa alemã do 
mundo, que atrai turistas do mundo inteiro a Blumenau

foto: Solon Soares/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127

CARINE ARENHARDT 

O presidente estadu-
al do PT e pré-candidato 
ao governo do Estado para 
2022, Décio Lima cumpriu 
agenda na região durante 
esta semana, passando por 
vários municípios do Oeste 
e Extremo-Oeste. Em Ma-
ravilha, Décio Lima esteve 
na quinta-feira (7), quan-
do visitou a sede da Rádio 
e Jornal O Líder, conceden-
do entrevista para nossa re-
portagem. 

Décio afirmou que a 
escolha do seu nome como 
pré-candidato ao governo 
de Santa Catarina, pelo PT, 
pode ser descrita como na-
tural, visto que ele já havia 
disputado o cargo na elei-
ção de 2018. No entanto, o 
presidente do partido disse 
que a possibilidade de ou-
tros nomes surgirem como 
pré-candidatos pelo PT 
não está descartada.

“Mas, no planejamen-
to estratégico do meu par-
tido, foi me delegada esta 
condição de pré-candida-
to para abrir o diálogo com 
as forças democráticas de 
Santa Catarina, com outros 
partidos políticos, e tam-
bém para a construção, so-
bre tudo, de uma narrativa 
e programa de governo que 
pudesse tocar o coração do 

POLÍTICA Presidente estadual do partido fala sobre 
expectativas para 2022

Pré-candidato ao governo 
estadual pelo PT, Décio Lima 
cumpre roteiro na região

povo catarinense, na dis-
puta democrática de 2022”, 
afirma Lima. 

O Partido dos Tra-
balhadores avalia possí-
veis coligações. “Já esta-
mos numa mesa com sete 
partidos, que devem es-
tar juntos na próxima elei-
ção”, afirmou. Décio Lima 
lembrou ainda que nos úl-

timos anos o partido en-
frentou uma disputa muito 
dura nas eleições estadu-
ais, por estar isolado. So-
bre nomes para vice, na 
eleição para o governo es-
tadual, ele disse que não 
há definições, o que esta 
decisão deve ficar para o 
próximo ano. 

Para o pleito 2022, Dé-

cio Lima acredita que o 
partido deve vir com mais 
força no Estado, levando 
em conta também as pes-
quisas a nível nacional, 
que apontam o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, como um dos favori-
tos para a disputa ao car-
go de presidente da repú-
blica. Décio Lima disse que 
as pautas a nível nacional 
devem também entrar nos 
debates a nível de Estado. 

Sobre o roteiro de vi-
sita aos municípios, Dé-
cio Lima reforçou que pre-
tende passar por todas as 
regiões do Estado até de-
zembro. A agenda come-
çou pelo Extremo-Oeste, 
onde o pré-candidato tra-
tou também sobre uma das 
principais demandas da 
região que são os investi-
mentos em rodovias. 

Décio Lima, acompanhado da vereadora de Maravilha Eliana Simionato e membros da comitiva Rogério de Lemes e 
Sérgio Aosani 

O presidente estadual do PT concedeu entrevista para nossa reportagem 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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Premiação foi entregue em Florianópolis 
e teve o jornal de Maravilha entre 
os destaques desta ediçãoPRÊMIO ADJORI

CARINE ARENHARDT 

O Jornal O Líder de 
Maravilha foi um dos 
destaques da 22ª edição 
do Prêmio Adjori de 
Jornalismo, consagrado 
como o maior concurso 
jornalístico de Santa 
Catarina e entre os maiores 
do país. A premiação foi 
entregue no sábado (2), 
em Florianópolis, em 
evento promovido pela 
Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina 
(Adjori). A cerimônia 
reuniu autoridades, 
jurados, lideranças do 
setor de comunicação e os 
representantes dos jornais 
associados. 
Neste ano, o prêmio 
teve mais de 40 jornais 
participantes, que juntos 
inscreveram mais de 
290 trabalhos na área de 
jornalismo e publicidade. Os 
materiais foram avaliados 
por um time de 55 jurados, 
divididos nas diversas 
categorias do prêmio. 

Troféus de 1º lugar em Fotografia e Campanha de Equipe

 Já a melhor campanha de equipe, na 
área de publicidade, foi vinculada pelo Jor-
nal O Líder em novembro de 2020, chaman-
do a atenção para o preconceito racial e o 
Dia da Consciência Negra. O material pro-
duzido pela nossa equipe somou a pontua-
ção máxima, recebendo nota 10 dos jurados. 

Nosso jornal também conquistou seis Menções 
Honrosas neste ano, listado entre os finalistas nas 
referidas categorias:
2º lugar em Apresentação Gráfica – Avalia a 
distribuição das matérias e anúncios nas páginas do 
jornal.
3º lugar em Reportagem Livre - O tema da nossa 
reportagem livre traz relatos impactantes de 
famílias que vivenciaram os episódios mais 
devastadores, envolvendo tornados e vendavais, 
no Extremo Oeste de Santa Catarina, publicada em 
junho de 2020. 
3º lugar em Editorial: O editorial foi publicado em paralelo 
ao encerramento de uma campanha de anúncios da 
equipe, sobre o preconceito racial e Dia da Consciência 
Negra, em novembro de 2020. 
3º lugar Campanha de Agência: Vinculada em março de 
2021, a campanha produzida em conjunto com a agência 
FCZ Soluções Gráficas, retratou as várias formas de 
violência contra a mulher.
4º lugar em Reportagem Pautada - A reportagem aponta 
os principais desafios para a nova gestão municipal de 
Maravilha nos principais setores afetados pela pandemia: 
Educação, Saúde e Economia. A reportagem foi publicada 
em dezembro de 2020. 
5º lugar em Charge: Retrata os problemas na 
manutenção das rodovias estaduais e federais na região 
Extremo Oeste, e foi publicada em julho de 2020. 

Somando as pontuações 
gerais, acumuladas nas diver-
sas categorias do Prêmio Ad-
jori, o Jornal O Líder de Ma-
ravilha entrou, mais uma vez, 
para a lista dos TOP 10 me-

lhores jornais do interior de 
Santa Catarina. O jornal fi-
cou com a 5ª melhor coloca-
ção no Jornalismo Impresso 
e também como 5º colocado 
no ranking da Publicidade. 

SEIS MENÇÕES HONROSAS

Com dois troféus e seis Menções Honrosas, 
Jornal O Líder é TOP 5 do Jornalismo 
e da Publicidade em Santa Catarina

NA LISTA DOS TOP  10 

PRIMEIRO LUGAR 
EM FOTOGRAFIA E CAMPANHA DE EQUIPE
O Jornal O Líder de Maravilha 
recebeu dois troféus de primeiro 

colocado, vencendo as categorias 
Fotografia e Campanha de Equipe.

A melhor foto, eleita 
pelo Prêmio Adjori neste 
ano, é de autoria de Mar-
cos Lewe, colaborador do 
Grupo WH Comunica-
ções, do qual o Jornal O 
Líder faz parte. A fotogra-
fia representa o cenário 
de destruição, provoca-
do pelo tornado em Des-
canso, em junho de 2020. 

Arquivo/O Líder

Imagens: Arquivo/O Líder

Fotografia que ganhou a primeira colocação no prêmio

Campanha abordou o preconceito racial

Jornal foi finalista em outras seis categorias, recebendo as Menções Honrosas

>> PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1º: A Semana, de Curitibanos
2º: Jornal Metas, de Gaspar
3º: Testo Notícia, de Pomerode 
4: Correio Otaciliense, de Otacílio 
Costa
5º: O Líder, de Maravilha
6º: A Tribuna do Vale, de Rio do Campo 
7º: Folha do Oeste, de São Miguel 
do Oeste
8º: Folha Sete, de Seara 
9º: Correio do Norte, de Canoinhas
10º: Expresso do Oeste, de 
Palmitos

>> JORNALISMO IMPRESSO
1º: Testo Notícias, de Pomerode 
2º: Folha Sete, de Seara
3º: O Município, de Brusque
4º: A Semana, de Curitibanos 
5º: O Líder, de Maravilha 
6º: Jornal Metas, de Gaspar 
7º: Folha do Oeste, de São Miguel 
do Oeste
8º: Imprensa do Povo, de 
Pinhalzinho
9º: Correio do Norte, de Canoinhas 
10:º: Correio Otaciliense, de 
Otacílio Costa

Divulgação

Divulgação

As premiações demonstram o profissionalismo e a qualidade 
dos materiais produzidos pela equipe do Jornal O Líder, que já 
tem tradição no Prêmio Adjori de Jornalismo, listado sempre 

entre os 10 melhores jornais do interior de Santa Catarina,

Carine Arenhardt, editora do Jornal O Líder 
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“Quem não evita as faltas 
pequenas, pouco a pouco cai 
nas grandes.” 

Perilo Gomes
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SÃO MIGUEL E CHAPECÓ POSSUEM PROJETOS SELECIONADOS 
EM PROGRAMA DE INOVAÇÃO NO TURISMO

A segunda edição do Programa Inovatur, iniciativa da Agência de Desenvolvimento do 
Turismo de Santa Catarina (Santur), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), acaba de divulgar a lista dos 16 projetos se-
lecionados para receber aporte financeiro de até R$ 60 mil, com prazo de execução de até 12 
meses, prorrogável por igual período. Abaixo os programas selecionados da nossa região:

TREX Turismo Receptivo de Experiências 
DFP Tecnologia Ltda /São Miguel do Oeste
Região do projeto: Caminhos da Fronteira 
Valor: R$ 60 mil

Tour Gastronômico Chapecó
Oq Marketing Direto Ltda/Chapecó
Região do projeto: Grande Oeste
Valor R$ 57,5 mil.

ALTENBURG INAUGURA NOVA UNIDADE NO NORDESTE

Dentro do plano de expansão e para atender à demanda de mercado, a Altenburg, em-
presa de Blumenau quase centenária que figura hoje como a maior fabricante de travessei-
ros do Brasil e América Latina, inaugura neste mês uma nova fábrica de 18 mil m², na cidade 
de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. A escolha pelo estado de Sergipe deve-se à logísti-
ca, boa mão de obra e incentivos fiscais. Atualmente, a fábrica tem cerca de 230 colaborado-
res e com o novo espaço pode chegar a 400 profissionais. Esta operação amplia as linhas de 
produtos de edredons, colchas, roupas de cama, protetores, travesseiros e toalhas felpudas.

Pix foi ferramenta de 1ª transferência bancária 
de cerca de 40 milhões de pessoas
Cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil fizeram sua primeira transferência 
bancária por meio do Pix. O dado foi divulgado pelo diretor de Organização do 
Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, na 
quarta-feira (6), durante o “Webinar on Digital Payments Transformation”, organizado 
pela embaixada da Índia no Brasil. “Antes nunca tinham feito. Isso é inclusão”, 
disse, argumentando que parte desse número se deve à gratuidade do sistema 
e destacando que a inclusão financeira é uma grande meta do Banco Central. O 
diretor do BC repetiu que a autarquia não oferece o serviço diretamente ao cliente 
final, mas que o arcabouço regulatório criado foi crucial para o sucesso do Pix, 
como a gratuidade e a obrigação do serviço ser disponibilizado na página inicial 
dos aplicativos de instituições de pagamento e bancos. Ele ainda destacou que a 
“chave do sucesso” foi a criação de uma plataforma sem barreiras em que todas as 
instituições participantes estivessem em um “campo igualitário”.

Produção de milho pode crescer 
2,5 milhões de toneladas em SC 

sem ampliar área plantada

O Projeto GYGAs SC, criado para avaliar o potencial e as lacunas de pro-
dutividade do milho em Santa Catarina, publicou os resultados parciais do es-
tudo desenvolvido em 176 propriedades do estado durante a safra 2020/2021. 
A pesquisa mostra que se todas as lavouras do produto atingirem 75% do po-
tencial de produtividade, ou seja, a máxima eficiência técnica e econômica, 
será possível aumentar a produção anual em 2,5 milhões de toneladas. O re-

sultado possibilitaria atender mais de 70% da demanda do estado pelo cereal. 
A pesquisa é desenvolvida em parceria entre a Epagri e a equipe FieldCrops, 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 42 municípios do estado.

Especialistas falam sobre riscos 
da dependência de mídias 
sociais para os negócios

De acordo com dados do relatório produ-
zido em parceria por We Are Social e Hootsui-
te, os brasileiros passam cerca de 3 horas e 42 
minutos por dia conectados às redes sociais. 
As mais usadas são Facebook (130 milhões de 
usuários), YouTube (127 mi), WhatsApp (120 
mi) e Instagram (110 mi). Na tarde de segun-
da-feira, dia 4, três dessas redes ficaram fora 
do ar por aproximadamente 7 horas. Para mui-
tos negócios, o apagão do WhatsApp, Insta-
gram e Facebook, trouxe prejuízos, conforme 
comenta Irene Silva, CEO da Ellevo, confor-
me matéria divulgada no portal economiasc.
com. Ela orienta que as redes sociais sejam 
apenas um ponto de contato das marcas com 
os seus públicos, uma vitrine, e que a gestão 
dos contatos gerados ali seja direcionada sem-
pre para uma solução mais robusta e confiável. 

Governador revoga 
decreto que aumentava 
carga tributária em SC

Após requerimento encaminhado 
pela OAB/SC com argumentação técni-
ca sobre a inconstitucionalidade da me-
dida, o governador Carlos Moisés revogou 
o Decreto Estadual n° 1.482/2021, publi-
cado no dia 22 de setembro, que causa-
ria aumento de tributos em Santa Catarina 
por ampliar o rol de atividades econô-
micas com incidência do Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação (IT-
CMD), conhecido como o imposto so-
bre herança e doações. Caso fosse manti-
do, o decreto aumentaria a carga tributária 
especialmente das empresas catarinen-
ses, por passar a incidir naquelas consti-
tuídas por sociedade, e ainda teria gran-
de impacto no mercado imobiliário.
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OUTUBRO ROSA A atividade iniciou por volta das 8h30 de sábado (2), na 
Rua Coberta, e seguiu até a Praça Padre José Bunse. Além das voluntárias 
da Rede, outras instituições também participaram da caminhada

Rede Feminina de Maravilha 
realiza caminhada
CLEITON C. FERRASSO

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Mara-
vilha realizou uma caminhada 
em alusão à campanha do Ou-
tubro Rosa. A atividade iniciou 
por volta das 8h30 de sábado 
(2), na Rua Coberta, e seguiu 
até a Praça Padre José Bunse. 
Além das voluntárias da Rede, 
outras instituições também 
participaram da caminhada. 

A programação termi-
nou na Praça com panfleta-
gem. As voluntárias lembram 
que para fazer o exame pre-
ventivo é necessário cartão 
SUS, Carteira de Identidade, 
CPF, estar no período entre 
o quinto dia após o término 
da menstruação até o quinto 
dia antes do seu início, além 
de não manter relação sexual 
por três dias.

Caminhada iniciou na Rua Coberta e seguiu até a Praça em frente à igreja Matriz

Outras instituições também participaram da atividade

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

O Núcleo de Recursos 
Humanos ligado à Associa-
ção Empresarial de Maravilha 
promoverá um treinamen-
to para discutir como o RH 
de empresas pode se prepa-
rar para as novas exigências 
do eSocial para o envio de in-
formações sobre Saúde e Se-
gurança do Trabalho (SST).

Após diversos adiamen-

tos, a partir do dia 13 de ou-
tubro, as companhias listadas 
no Grupo 1, empresas que ti-
veram faturamento superior 
a R$ 78 milhões em 2016, en-
volvendo seis milhões de em-
pregadores e 40 milhões de 
empregados, já precisam es-
tar adaptadas para o novo 
formato do envio de informa-
ções. A partir de 2022, a obri-

gação se estenderá para todas 
as empresas. “As empresas 
ainda têm muitas dúvidas so-
bre a exigência da nova regra 
porque o prazo já foi poster-
gado outras vezes. A finalida-
de desse encontro presencial 
é levar informação de quali-
dade para auxiliar as compa-
nhias que estão com dúvidas 
e precisam ser adaptar para a 

etapa mais complexa do eSo-
cial”, disse a organização. 

Ministrado por Tatiana 
Golfe, o evento será realiza-
do no dia 21 de outubro às 
18h30 no auditório da CDL 
e Associação Empresarial. O 
investimento é de R$ 40 e a 
inscrição pode ser feita atra-
vés do link: https://forms.
gle/wT7wLmfU1sua5UWP8. 

NOVAS EXIGÊNCIAS 

Núcleo de Recursos Humanos promove 
treinamento sobre de SST no eSocial

Um dos principais va-
lores do cooperativismo 
é promover o desenvol-
vimento nas regiões em 
que está inserido e é com 
este propósito, que a Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG, desde 2020, realiza a 
ação solidária Juntos Fa-
zemos o Bem. Recente-
mente, as agências reali-
zaram a segunda de três 
entregas que serão reali-
zadas ao longo deste ano.

Desde o ano passado, já 
foram cerca de R$ 1,5 mi-
lhão de doações para enti-
dades sem fins lucrativos 
dos três Estados de atua-
ção da Cooperativa. Nes-
ta edição, somam-se até o 
momento mais de R$ 795 
mil em doações, sendo R$ 
490 mil na primeira entre-
ga, com doações realiza-
das entre janeiro e abril, e 
R$ 326 mil na segunda en-
trega, com recursos arre-

cadados de maio a agosto. 
Deste valor total, aproxi-

madamente, R$ 200 mil fo-
ram repassados para hospi-
tais da região somente este 
ano. O apoio aos hospitais 
é realizado com maior fre-
quência, como forma de 
auxiliar às casas de saúde 
a qualificar o atendimen-
to aos pacientes durante a 
pandemia do coronavírus.

Para quem ainda não 
faz parte desta rede de so-
lidariedade, ainda dá tem-
po de participar da ação 
Juntos Fazemos o Bem: os 
associados podem indi-
car uma entidade de sua 
escolha, ao realizar qual-
quer aplicação financei-
ra na Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG. Já são, apro-
ximadamente, 390 enti-
dades cadastradas e mui-
tas realidades podem ser 
transformadas com o en-
gajamento coletivo.

SICREDI 
Juntos Fazemos o 
Bem destina R$ 1,5 
milhão em doações

Na foto, entrega para a Associação Cultural Italiana De Maravilha

Divulgação
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

A hérnia inguinal é a pro-
trusão de uma pequena 
porção do intestino, de 

gordura intra-abdominal ou de 
outros órgãos pela parede abdo-
minal. Isso acontece em função 
de um enfraquecimento da mus-
culatura, o que permite essa pro-
jeção, mais comumente em ho-
mens, na região da virilha.

Quando é necessário operar 
a hérnia inguinal? Algumas hér-
nias são muito pequenas e não 
manifestam sintomas, outras 
apresentam tamanhos media-
nos e existem aquelas muito 
volumosas. Há casos em que 
o intestino faz o movimento 
para fora e de novo para den-
tro da cavidade abdominal. 
Em outros casos, o intestino 
pode ficar preso, o que se cha-
ma de encarceramento.

Mas em quais situações é 
possível conviver com a hér-
nia inguinal e quando é neces-
sário fazer a cirurgia para corre-
ção dela? Existe também algum 
outro tratamento que seja eficaz 
para esse problema? São essas 
perguntas que responderemos 
neste artigo. 

QUAIS SÃO OS TRATAMENTOS 
DISPONÍVEIS PARA 
HÉRNIA INGUINAL?

A protrusão do intestino cos-
tuma acontecer pelo anel (ou ca-
nal) herniário, que deveria ser 
fechado ainda durante a vida in-
trauterina, depois da descida dos 
testículos.

Quando ocorre algum pro-
blema com o fechamento dessa 
passagem, ou há uma fragilidade 
da musculatura na região, a pres-
são que acontece nesse local leva 
ao desenvolvimento da hérnia. A 
correção dela somente pode ser 
feita por meio da cirurgia.

Não é recomendado que se-
jam utilizadas as cintas ou faixas 
para prensar a hérnia. Também 
não existem medicamentos ou 
exercícios específicos que façam 
a correção dela. Portanto, o tra-
tamento definitivo somente é 
alcançado com o procedimento 
cirúrgico.

TODOS OS PACIENTES 
PRECISAM OPERAR A 
HÉRNIA INGUINAL?

Apesar de a cirurgia ser o Fonte: www.hepatogastro.com.br

QUANDO É NECESSÁRIO OPERAR A HÉRNIA INGUINAL?

único tratamento eficaz para 
correção da hérnia inguinal, não 
são todos os pacientes que preci-
sam ser submetidos a esse pro-
cedimento como primeira medi-
da. Hoje é aceitável que hérnias 
pequenas e assintomáticas, que 
não oferecem risco imedia-
to para o indivíduo, possam ser 
acompanhadas. No longo pra-
zo, a maioria dos portadores de 
hérnia pequena e assintomática 
desenvolvem dor e incômodo e 
precisarão buscar tratamento.

O mesmo se dá para os pa-
cientes que, apesar de apresen-
tarem hérnias maiores e sinto-
máticas, por algum motivo não 
podem ser submetidos ao proce-
dimento cirúrgico, seja em função 
de complicações com a anestesia 
ou problemas de saúde.

Todos os demais que po-
dem passar pelo procedimen-
to cirúrgico e devem ser trata-
dos de forma eletiva (planejada e 
não emergencial), uma vez que a 
hérnia inguinal traz bastante des-
conforto e pode se agravar com o 
passar do tempo. Em outros ca-
sos, existe uma outra complica-
ção mais severa e preocupante, 
naquelas hérnias encarceradas. 
Estas exigem tratamento cirúrgi-
co emergencial.

Nesse quadro, a porção do 
intestino que protrusou pode ser 
prensada e deixar de receber oxi-
gênio e fluxo sanguíneo. Como 
consequência, seus tecidos so-
frem um processo de necrose, 
com o risco de se romperem.

QUALQUER HÉRNIA 
INGUINAL PODE SOFRER 

ENCARCERAMENTO?
Apesar do risco de a hérnia 

ser estrangulada, a boa notícia 
é que isso não acontece em to-
dos os casos. O risco anual de 
encarceramento é menor que 
5% e parecem acontecer com 
maior frequência nas hérnias 
femorais e naqueles com anel 
herniário pequeno.

Como você pôde ver, a hér-
nia inguinal não é um problema 
que possa ser ignorado. Portanto, 
se você perceber sintomas como 
um pequeno inchaço na pare-
de abdominal ou o aumento de 
volume na região da virilha ou 
do testículo, é muito importante 
procurar um médico e realizar o 
tratamento conforme indicado, 
para que não ocorram complica-
ções maiores.

PERGUNTAS 
FREQUENTES 

Não existe necessidade de 
repouso absoluto após a cirur-
gia. Sugere-se que não force o ab-
dômen e a virilha, sem levantar 
peso e sem atividade física inten-
sa por algumas semanas.

Os maiores riscos são de 
sangramento e infecção do corte. 
Alguns pacientes referem sensa-
ção de formigamento ou amor-
tecimento no local por algumas 
semanas. A chance da falha de 
cirurgia (Recidiva da hernia) é 
menor que 1%.

Existem três maneiras de fa-

zer a cirurgia, a tradicional com 
cortes, corte mínimo pela téc-
nica de laparoscopia e a versão 
mais moderna hoje com plata-
forma robótica. A diferença das 
três está no tamanho das cica-
trizes, desconforto local e velo-
cidade de recuperação. Todas 
seguem as mesmas premissas 
técnicas de reduzir o defeito da 
hérnia, geralmente com a fixa-
ção de uma tela cirúrgica.

Toda cirurgia produz algu-
ma dor. A cirurgia tradicional 
com corte na região da virilha 
costuma incomodar o paciente 
por alguns dias, às vezes causa 
inchaço grande na região e des-
conforto pela sensibilidade dos 
nervos da região. A cirurgia por 
vídeo gera comprovadamente 
menos dor que a cirurgia tradi-
cional e resultados preliminares 
com a plataforma robótica suge-
rem que a dor pós-operatória é 
ainda menor.

É raro uma hérnia estourar. 
Antes de estourar a mesma 
precisa ficar fixa no defeito her-
niário. A chance de isto acon-
tecer é cerca de 2-3% ao ano. 
Quando a hérnia fica fixa (en-
carcerada) transforma-se uma 
cirurgia programada, relativa-
mente simples, em algo mais 
complicado e emergencial. 
Caso a hérnia encarcerada não 
seja corrigida de forma emer-
gencial, depois de algum tem-
po pode estourar seu conteúdo.
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DIVERSIDADE DE OPÇÕES

CAMILLA CONSTANTIN 

Com a proximidade da data 
mais importante do ano para 
os pequenos, muitos adultos 
ficam na dúvida de qual presente 
escolher. Para quem ama jogos, 
nada melhor do que optar por 
itens da linha gamer, algo que 
vai facilitar a hora da diversão e 
não tem limite de idade, podendo 
contribuir para momentos 
especiais entre pais e filhos. 
Na hora de escolher o que 
comprar é importante levar em 
conta a paixão da criança e, 
mais do que isso, por opções 
que vão trazer benefícios: você 
pode pensar que ter um mouse 
gamer é desnecessário, mas só 
até ter um. As diferenças entre 
os mouses comuns e aqueles 
projetados especialmente 
para jogos são muito claras, 
já que eles possuem funções 
específicas e até mesmo 

formato diferenciado, trazendo 
maior conforto e adaptação para 
o momento das partidas (algo 
importante para quem está em fase 
de crescimento!). 
Além de mouse gamer, a InfoPoint 
Equipamentos conta com diversas 
opções nesta linha, como headsets 
(ideais para oferecer uma excelente 
experiência sonora) e teclados. 
Além disso, a empresa também 
monta o PC Gamer, com suporte 
para diversos tipos de jogos, ideal 
para a necessidade de cada um.
A equipe destaca que a linha gamer 
possui um sistema avançado de 
propriedades de vídeos e imagem, 
oferecendo alto desempenho 
e tornando as tarefas 
executadas mais ágeis 
e precisas, algo 
utilizado tanto nos 
jogos como no dia-
a-dia.
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>> VALORES
Festa para 20 pessoas: R$ 1250,00
Festa para 30 pessoas: R$ 1.350,00
Festa para 40 pessoas: R$ 1.700,00
Festa para 50 pessoas: R$ 1.990,00

O valor pode ser parcelado em até 
quatro vezes, no cheque ou cartão 
(consultar taxa de juros).

FESTA INFANTIL 
Algodão Doce conta com 
promoção para contratos 
fechados no mês das crianças

CAMILLA CONSTANTIN

Reunir familiares e amigos em um 
lugar cheio de doces e diversão, com te-
mática e decoração especiais, é um mo-
mento inesquecível na vida das crian-
ças. Para elas, as festas de aniversário 
são mágicas e únicas, algo importante 

para marcar o início de um novo ciclo.  
A Algodão Doce Buffet Infantil pos-

sui espaço ideal para esse momen-
to, oferecendo serviço especializado 
na área. Para o mês de outubro, o em-
preendimento conta com promoção 
para quem quiser fechar novos contra-
tos e surpreender os pequenos. 

EVENTOS NA ALGODÃO DOCE BUFFET INFANTIL

Não está incluso

- Vela
- Banner
- Bebidas alcoólicas.

Incluso

- Espaço
- Decoração
- Brinquedo
- Som ambiente
- Monitora/Recepcionista
- Garçom
- Salgados (fritos e assados)
- Bolo (sabor a escolher)
- Doces tradicionais (4 a 5 tipos)
- Refrigerante (linha Coca-Cola)
- Água mineral (com e sem gás)
- Suco. 

BRINDE: Nome simples do 
aniversariante em MDF e 20 tubetes 
para você personalizar. 

- Promoção válida para 
contratos fechados até o dia 
30/10/2021

- Verificar disponibilidade de 
datas 

- Contratos fechados antes 
desta data não participam da 
promoção

- Contratos válidos para um ano

- Caso o evento seja cancelado 
em virtude da pandemia de 
covid-19, poderá ser remarcado 
conforme disponibilidade.

REGRAS

Fotos: Divulgação/Algodão Doce
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 A cada aplicação financeira 
realizada, a Cooperativa 
doará um percentual do 
valor para uma entidade 
social escolhida por você.

A Apae de Maravilha/SC é uma das 
entidades beneficiadas na Ação 

Solidária Juntos Fazemos o Bem.

Saiba mais em:
www.sicredialtouruguai.com.br/
juntosfazemosobem/

Juntos
Bemfazemos o 

Continue 
participando 
da nossa 
Ação Solidária!

A JCI de Maravilha, em 
parceria com a Prefeitura e 
patrocinadores, está organi-
zando a 16ª edição do Festi-
val do Sorvete. O evento será 
realizado no Dia das Crianças, 
terça-feira (12) durante a tar-
de, de forma itinerante. Nesta 
edição, um caminhão vai pas-
sar nas ruas da cidade para 
entregar sorvete às crianças. 
Segundo o responsável pelo 
evento, Fabrício Ferreira, foi 
uma maneira encontrada de 
realizar o projeto em época de 
pandemia.

De forma itinerante com 
dois caminhões e mais de 10 
carros de apoio serão distri-
buídos em todas as ruas e 
bairros da cidade mais de 5 
mil unidades de sorvete e pi-
colés para as crianças com 
alguma intolerância, a par-
tir das 14h. A distribuição é 
gratuita. 

Cidade também foi ornamentada para o Dia das Crianças 

ITINERANTE Serão distribuídos em todas as ruas e bairros 
da cidade mais de 5 mil unidades de sorvete e picolés

JCI e Prefeitura promovem Festival 
do Sorvete no Dia das Crianças 

Os organizadores pedem 
a atenção de todos os pais 
para que as crianças por se-
gurança não acessem a rua 
durante a passagem dos car-
ros e caminhões do festival. 

“É muito importante que to-
dos nos aguardem na calça-
da para não termos nenhum 
contratempo” alertou o co-
ordenador do evento, Fabrí-
cio Ferreira. 

O prefeito em exercício Jo-
nas Dall’Agnol destacou que o 
formato itinerante tem como 
objetivo evitar a aglomeração 
de crianças e adultos devido 
ao risco pandêmico. 

Divulgação

A campanha de preven-
ção ao crime de estelionato, 
lançada pelo Governo do Es-
tado em 18 de agosto, con-
tribuiu para uma redução 
de 28% no número de ca-
sos registrados diariamente. 
A média de sete dias, quan-
do do lançamento da cam-
panha “Desconfie sempre, 
não caia em golpes”, era de 
187 casos; em 30 de setem-
bro, esse número caiu para 
135. A incidência de gol-
pes virtuais tinha registra-
do aumento de 85% com o 
isolamento social, em de-
corrência da pandemia.

Os dados são analisados 
todas as semanas pelo Cole-
giado Superior de Seguran-
ça Pública e Perícia Oficial 
de SC e, para esse crime, se-
gundo pesquisa da Direto-
ria de Inteligência e Estatís-
tica (DINI) da Secretaria de 
Segurança Pública, 97% de-
les não teriam ocorrido se 
a potenial vítima tivesse al-

gum conhecimento sobre os 
golpes. “Vamos continuar 
monitorando os números e, 
caso seja necessário agirmos 
com outras ações, assim fa-
remos”, afirmou o presiden-
te do Colegiado, Coronel BM 
Charles Alexandre Vieira.

De acordo com levan-
tamento feito pela DINI, 
os golpes mais recorren-
tes em Santa Catarina con-
tinuam sendo: clonagem 
do WhatsApp, anúncio de 
compra e venda de veí-
culos, duplicação de per-
fil de WhatsApp, compras 
pela internet de maneira ge-
ral, falso empréstimo, clo-
nagem de cartão e anúncio 
de imóveis. No site da Po-
lícia Civil, a população tem 
acesso à cartilha informa-
tiva contendo os principais 
golpes realizados no esta-
do, dicas de como se preve-
nir de cada um deles e orien-
tações de como agir, caso a 
pessoa já tenha sido vítima.

PREVENÇÃO
Após campanha, 
estelionato tem queda de 
28% na média móvel
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

1. DESTINO
Essa é uma palavra muito 

importante, porque representa o 
que podemos nos tornar e qual 
caminho nossas vidas podem se-
guir. Quando falada e mentali-
zada com sabedoria e intenção, 
pode nos ajudar a compreender 
que somos os donos do nosso 
destino, mestres de nossas vidas, 
e que estamos no controle.

2. FELICIDADE
Felicidade representa aqui-

lo que mais desejamos atrair em 
nossas vidas. Por isso, precisa 
sempre estar presente em nossas 
conversas e pensamentos. Con-
centre-se em uma vida feliz e de-
clare que você é digno disso. Além 
disso, espalhe felicidade e alegria 
pelo mundo, aja de acordo com 
aquilo que deseja conquistar.

3. PAIXÃO
A paixão é um sentimento 

importante, mas não se relaciona 
apenas ao lado romântico. Tam-
bém se aplica a todas as áreas de 
nossas vidas, a tudo o que deseja-
mos. Esta palavra simboliza uma 
motivação para agir em prol dos 
nossos sonhos. Ajuda-nos a en-
xergar o mundo através de nos-
sas perspectivas.

4. AMOR
O amor é fundamental em 

nossas vidas. Não apenas para 
atrair felicidade, mas também 
para nos tornarmos as melhores 
versões de nós mesmos. Não re-
prima o seu amor por pessoas, 
coisas, lugares, Deus ou sua di-
vindade, universo. Quanto mais 
amor emitimos, mais felicidade 
vem em nosso caminho. Fonte: Luiza Fletcher/osegredo

Excelente final de semana a todos!

Transformar nossas vidas pode parecer um processo demo-
rado e difícil, mas quando implementamos essas palavras em 
nossas mentes e conversas, o processo se torna mais simples e 
positivo. Desejamos-lhe toda a felicidade do mundo!

PALAVRAS POSITIVAS QUE ATRAEM 
FELICIDADE PARA NOSSAS VIDAS

Escolha oferecer ao mundo palavras 
positivas e atraia mais positividade 
e felicidade para a sua vida!
A verdadeira felicidade não é 
impossível de ser alcançada, 
nem requer sacrifícios e esforços 
descomunais diariamente. 
Pequenas atitudes podem nos 
ajudar a criar uma esfera positiva 

ao nosso redor, contribuindo para 
construirmos nossa felicidade, dia 
após dia.
As palavras são poderosas. Quando 
repetimos uma palavra muitas 
vezes ao dia para um objetivo, 
a confiança em nossas vozes 
exercem uma influência poderosa 
sobre o que acontecerá a seguir em 

nossas vidas.
Isso funciona nas duas vias, bem 
e mal. Se escolhermos oferecer 
ao mundo palavras positivas, 
atrairemos mais positividade e 
felicidade para nossas vidas. No 
entanto, se usarmos palavras 
negativas, só receberemos mais do 
mundo.

5. PROSPERIDADE
A prosperidade nos permi-

te evoluir, crescer. Essa palavra é 
fundamental para incentivar nos-
so sucesso e felicidade espiritual e 
mental. No entanto, lembre-se de 
não desejá-la apenas para si mes-
mo, mas também para as pessoas 
ao seu redor, porque a onda posi-
tiva afeta a todos nós.

6. OBRIGADO (A)
A palavra “obrigado(a)” é 

fundamental para as pessoas que 
buscam vidas mais felizes. Ela re-
presenta gratidão por tudo o que 
somos, temos e o mundo ao nos-
so redor. Sem verdadeira grati-
dão, não podemos atrair vidas 
que realmente nos façam felizes.

Além disso, também de-
monstra que podemos oferecer 
algo ao universo, ao invés de ape-
nas focarmos em ter nossas ne-
cessidades atendidas. Dessa ma-
neira, atraímos mais coisas pelas 
quais sermos gratos.

7. VITÓRIA
Para o sucesso em nossas vi-

das, em todas as áreas, precisa-
mos acreditar na vitória. É vital 
acreditarmos em nossas habili-
dades de sermos bem-sucedidos 
em tudo o que fizermos. Ao man-
ter o pensamento de vitória, você 

treina sua mente para o sucesso.

8. CORAGEM
Para conquistarmos felicida-

de, precisamos ter a coragem de 
abandonar nossa zona de con-
forto e fazermos o que muitas 
pessoas se recusam a fazer. Se sua 
vida girar em torno de seus me-
dos e inseguranças, será impos-
sível ser realmente feliz. É preciso 
acreditar em si mesmo e em sua 
habilidade de conquistar tudo o 
que deseja.

9. CONFIANÇA
Precisamos confiar em nos-

sa jornada em direção a felicida-
de. Se não tivermos confiança 
verdadeira, todas as nossas ati-
tudes serão uma contradição, e 
não é dessa maneira que o uni-
verso trabalha. Nossas atitudes 
devem ser uma reflexão verda-
deira do que está em nossos pen-
samentos.

10. ESPERANÇA
A esperança é, muitas vezes, 

o que impede muitas pessoas 
de desistirem de seus objetivos. 
A esperança inspira motivação e 
confiança em uma vida mais fe-
liz. Tudo pode mudar de uma 
hora para outra, acreditar que o 
melhor está por vir é essencial.

Divulgação
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 18

RCLC
LEGUMINOSA

FIGURASCEP
AOTAARI
DSOLHEPTA

EXECUTAVEL
IIIZAONDA

TIM
ORLATN

PATACATREVO

MAURROSA
ARIMRCZ

ORBITASADE
AUTOIMPALA

CEMTNTMN
CANARIADADI

ORGULHOSA

Sulco para
escoa-
mento 

de água

Causa
elétrica de
incêndios

Classi-
ficação

botânica
da lentilha

Astro 
que rege 
o signo 
de Leão

É desvi-
ada na

refração
(Fís.)

(?)
Morales, 

presidente
boliviano

A maioria
muçul-

mana do
Iraque

(?) de
calor,

fenômeno
climático

(?) de
choque, 

dispositivo
não letal

Profissi-
onal dos
palcos
teatrais

O de qua-
tro folhas
dá sorte
(Folc.)

Dar (?) 
de vida:
aparecer

Jogo de
tabuleiro
para duas
pessoas

Adereço 
de cabeça
de orixás

(Rel.) 
Compo-
sição

dramática
medieval
O menor
número

de três al-
garismos

Miguel
Nicolelis,
cientista
brasileiro

(?) Carva-
lho, baixista
dos Novos
Baianos

Cirandeira agraciada
com o título de

Patrimônio Vivo de
Pernambuco

Grã-(?), ilha de
arquipélago espanhol

Excessivamente
vaidosa (pej.)

Cantora de
"Pesadão"

Grande
ave extinta

Rugido 
de feras
Dar ca-
dência a

Filtro do
sangue

Galvão (?),
locutor

Tecido de
decoração
de festas

Antílope
africano
Grande
lagarto

(?)-Leste,
país inde-
pendente

desde
2002

Cavidades
que alojam
os olhos

Wellington
(Geog.)

(?) Kudrow: a Phoebe
do seriado "Friends"

"Nenhuma",
em NRA 

Tipo de
arquivo

para ins-
talação de
programa
(Inform.)

(?) geo-
métricas:
triângulo,
pentágono
e losango

Hiato de
"caótico"

Código de
endereços
Banda no-
rueguesa

Cascavel e
jararaca (Zool.)

Análogo

7 vezes
campeão

(red.)

Antiga
moeda

brasileira
de prata
Funesta

Xico (?): 
jornalista
Capitão
(abrev.)

 3/moa — tiú. 4/dadi — lisa. 5/xiita. 6/impala. 7/canária. 10/executável.

ESPAÇO GOURMET

INGREDIENTES
1 e 1/2 lata de milho-verde
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de água
1/2 colher de chá de tomilho
2 colheres (sopa) de azeite
2 xícaras (chá) de farinha de grão de bico 
1/2 xícara (chá) de fubá
margarina para untar
150 g de flocos de quinoa

PALITINHO DE MILHO
2 ovos batidos para empanar
100 g de farinha panko para empanar
óleo para fritar

RECHEIO
2 xícaras (chá) de queijo mussarela ralado
1/2 lata de milho-verde 
1 colher (chá) de orégano

MODO DE PREPARO
Bata o milho e o leite no liquidificador até ho-
mogeneizar. Despeje em uma panela grande 
com o azeite em fogo médio. Deixe levantar 

fervura e despeje a farinha com o fubá de uma 
só vez, mexendo vigorosamente até soltar do 
fundo da panela. Despeje em uma superfície 
untada e mexa com a ajuda de uma espátula 
até amornar. Sove por 5 minutos ou até obter 
uma massa lisa e macia. Deixe esfriar. Para 
o recheio, em uma vasilha, misture o quei-
jo, o milho e o tomilho. Abra uma pequena 
porção da massa na palma da mão, coloque 
o recheio e feche modelando um palitinho. 
Passe na farinha de quinoa, nos ovos e na 
farinha panko.  Frite, aos poucos, em óleo 
quente até dourar.

A infância é um dos momentos mais mar-
cantes da nossa vida, onde formamos a maior 
parte das nossas memórias afetivas. E não são 
somente desenhos, brincadeiras e comidas 
que entram nisso, mas as roupas também, 
com certeza. Quem não tem uma boa lem-
brança de peças marcantes? No meu caso, 
lembro muito das Melissas, do tênis da San-
dy e de um vestido alaranjado que eu ama-
va. Você que é pai ou mãe, pode ter certeza de 
que está formando memórias afetivas tam-
bém com as roupas que compra para as suas 
crianças.

A moda infantil não sofre mudanças 
drásticas como a moda feminina, mas algu-
mas mudanças vão surgindo. Há um tem-
po, as roupas de crianças eram bem caracte-
rísticas, totalmente diferentes das roupas de 
adultos. Atualmente o que a maioria dos tu-
tores buscam é uma moda que pareça com as 
peças de adultos, mas que ainda tenha um to-
que de roupas infantis.

As modelagens mais soltinhas, que per-
mitem mais movimentos à criança já são e 
continuarão fazendo muito sucesso. É a va-
lorização do conforto, e aí entra mais uma 
tendência: tecidos naturais. Algodão e linho 
permitem que a pele transpire durante as 
brincadeiras.

As cores vão principalmente para dois 
extremos: ou as peças são bem coloridas as-
sim como estamos vendo na moda adulta, ou 
são em tons mais naturais e crus. Vale apostar 
em ambos, pois as cores vibrantes combinam 
muito com a infância e as cores naturais são 
bem atemporais.

Por fim, a maior tendência que tem apa-
recido é de uma moda bem urbana e dia a 
dia, com jeans, macacões, jardineiras, calças, 
camisetas e tênis. Tanto para meninos quanto 
para meninas, os “frufrus” deram uma caidi-
nha para prezar por uma moda mais prática.

Tendências primavera/
verão para as crianças
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Vitrine

por ESTELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Loja Ousadia de Maravilha lança nova coleção

A loja Ousadia de Maravilha 
realizou o lançamento da 
nova coleção primavera/
verão no sábado (2). O 
local foi decorado para 
receber clientes, além 
disso, também foi oferecido 
coquetel. A loja mostrou as 
tendências da nova estação 
em roupas, calçados e 
acessórios. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Aldorema, que Deus, 
em sua infinita 
bondade, lhe dê 
tudo de bom que 
você merece. Que 
você tenha muita 
alegria, paz, saúde e 
felicidade. Parabéns!

Carla, que todos os 
seus sonhos sejam 
realizados e todos os 
seus desejos sejam 
alcançados. Feliz 
aniversário!

Taíse, Parabéns! 
Muita saúde, 
paz, alegria, 
prosperidade, amor, 
e uma infinidade 
de coisas boas 
em sua vida. Você 
merece!

Francieli, Parabéns 
pelo seu dia! Que este 
aniversário seja especial e 
dê início a um ano de vida 
maravilhoso.

Mayara, 
Parabéns! Que 
Deus continue te 
iluminando e te 
protegendo hoje 
e sempre. Feliz 
aniversário!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

REFLEXÕES SOBRE A ARROGÂNCIA

Na coluna passada eu compartilhei com vocês minhas reflexões 
sobre o orgulho, citei que ele tem muitos braços e um deles é a arro-
gância. Mas claro, você vai dizer, eu não sou arrogante! E eu vou te 
perguntar, será mesmo?  

Antes de você afirmar que não é arrogante, dê uma olhadinha 
nestas características: 

- Acredita-se superior a todos: imagina que as pessoas o invejem 
por seus dotes: o melhor, o mais, o único; 

- Não tece elogios e não reconhece valor maior que o seu. Aos 
se deparar com o êxito dos outros, apressa-se com justificativas, 
buscando argumentos que exaltem suas próprias características 
ou que diminuam as do outros. Sabem aquela pessoa que o vizi-
nho comprou carro novo e diz, no mínimo está roubando, ou deve 
estar todo financiado. 

- É mestre em proferir julgamentos. Sabe aquela pessoa que tem 
uma explicação para tudo, mas para a vida das outras pessoas, como 
se as conhecessem, isso quando não se propõe querer resolver a vida 
delas também.

- Acredita-se vencedor nato. Aí tem dificuldade em trabalhar em 
equipe, porque encara cada projeto ou tarefa como uma disputa. Ele 
precisa ganhar sozinho e, detalhe, tem sempre razão. 

- Adora debochar dos outros. Aquele que desfaz da falta de ha-
bilidade dos outros, da ignorância, das opiniões. E Jesus deixou um 
alerta bem importante quanto a esta atitude: E porque reparas tu no 
argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no 
teu olho? (Matheus: 7:3). 

- É surdo às opiniões alheias. O cara se acha né, vai querer ouvir 
os outros para quê? 

Ocorre que, infelizmente, o arrogante acaba percebendo, tardia-
mente, e descobre os efeitos danosos para si próprio, decorrentes de 
sua postura inflexível e dominadora. E somente foi capaz de enten-
der o valor daqueles que com ele conviviam depois de os terem per-
dido e ficado só. 

Quando descobrimos o tesouro, a beleza que é cada ser huma-
no, certamente a arrogância deixará seu espaço no coração das pes-
soas a fim de que seja ocupado pela fraternidade.

A VERDADEIRA ALEGRIA CONSISTE 
EM EXPRESSAR O AMOR 

Manifeste agora, com coragem, o 
amor que existe dentro de você. Não bas-
ta ter amor no coração; se não o expres-
sar, não poderá sentir alegria. Existem 
muitas pessoas que, embora tenham 
amor no coração, não o manifestam ple-
namente. Por isso, recomendo: “Ma-
nifeste mais o amor que existe dentro 
de você. Assim, sentirá a alegria de vi-
ver e sua vida se tornará maravilhosa”.

Encerrou nesta semana o 
sistema para recadastro dos es-
tudantes da rede estadual para 
o ano letivo de 2022. Os pais 
e responsáveis tiveram pra-
zo até ontem (8) para atuali-
zar as informações dos alunos 
na plataforma Estudante On-li-
ne. Após a confirmação dos da-
dos, os estudantes serão rema-
triculados automaticamente 
em suas escolas de origem en-
tre os dias 18 e 22 de outubro.

Para os novos estudantes 
da rede estadual e para quem 
deseja ingressar em outra uni-
dade escolar, o período de ma-
trícula será de 1 a 3 de dezem-
bro. No caso das unidades 
escolares em que a quantida-
de de pedidos de matrícula é 

maior que o número de vagas 
disponíveis, os estudantes se-
rão selecionados por sorteio. 

Para concorrer às vagas, 
os estudantes devem realizar 
sua pré-matrícula entre os dias 
17 e 19 de novembro. O secre-
tário de Estado da Educação, 
Luiz Fernando Vampiro, desta-
ca que a rede estadual está se 
preparando para receber 100% 
dos nossos alunos de forma 
presencial em 2022,com mui-
tos investimentos em tecnolo-
gia e infraestrutura. Ele ressal-
ta que o estado também está 
valorizando e qualificando s 
professores, com aumento de 
salários e formações para im-
plantação do Novo Ensino Mé-
dio em todas as escolas da rede.

ESCOLA
Período de rematrículas na 
Rede Estadual será neste mês 

Tendo em vista a deman-
da apresentada na Secreta-
ria de Assistência Social de 
Maravilha de munícipes que 
não possuem itens básicos 
para moradia, o LEO Clube 
Ômega Maravilha está reali-
zando a campanha da soli-
dariedade familiar. A campa-
nha é voltada à arrecadação 
e doação de móveis às famí-
lias carentes do município. 

Conforme o presidente 
do LEO Clube Ômega, Rob-
son Belusso, para suprir essa 
necessidade a entidade pre-

SOLIDARIEDADE 
Campanha do LEO Clube arrecada móveis 
para famílias carentes 

Presidente do LEO Clube Ômega, Robson Belusso

Arquivo/O Líder

cisa do apoio de toda a co-
munidade local com doação 

de móveis em boa conserva-
ção. Quem tiver interesse em 

fazer doações pode entrar 
em contato com a Claudia 
(98883-5331), Júlia (99137-
9532), Cinara (98838-3570) 
ou Robson (98842-4081).  

Estão sendo aceitas do-
ações de roupeiro, fogão, 
balcão para fogão, colchão 
de solteiro, colchão de ca-
sal, cama solteiro, cama 
de casal, armário/cômo-
da, geladeira, forno elétri-
co, rack, ventilador, mesa, 
cadeiras, pia, máquina (la-
var roupas), sofá, beli-
che, berço, liquidificador. 

CARINE ARENHARDT 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha confirmou nesta 
semana o fechamento da Sala 
de Triagem para Covid-19, 
que mantinha atendimen-
to na UBS Marciany Zat Lis-
boa, próxima ao Loteamen-
to Nosso Sonho. O motivo é 
a queda e estabilização dos 
casos ativos da doença no 
município. 

A medida vale a partir de 
segunda-feira (11), quando 
os pacientes com sintomas de 
Covid-19 poderão ser atendi-
dos em suas unidades de saú-
de. Com o fechamento da 
Sala de Triagem, a UBS Mar-
ciany Zat Lisboa volta com os 
atendimentos normais para 
munícipes que pertencem a 

UBS Marciany Zat Lisboa volta com os atendimentos normais

COVID-19 A medida vale a partir de segunda-feira e os pacientes 
serão atendidos em suas respectivas unidades de saúde

Com queda nos casos ativos, 
Sala de Triagem será fechada 

esta unidade. 
No boletim divulgado 

pelo município na quinta-fei-
ra (7), foram confirmados 17 
casos ativos de Covid-19, com 
uma pessoa internada para 
tratamento da doença. 

VACINAÇÃO 
Na sexta-feira (8), a Se-

cretaria de Saúde retomou 
a vacinação, com primei-
ra dose, para a população 
maior de 18 anos. A segun-
da dose também está dispo-

nível para todos que já es-
tão no prazo de completar 
o esquema vacinal. A equi-
pe também está oferecen-
do a terceira dose, de refor-
ço, para idosos com mais de 
65 anos. 

Arquivo/O Líder
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EVENTO A programação reuniu companheiros do clube e convidados

Lions Clube Maravilha Oeste promove palestra sobre 
preservação e uso consciente da água
CARINE ARENHARDT 

A palestra foi realizada 
na noite de terça-feira (5), 
na sede do Clube de Lions. 
O evento foi promovido pelo 
Lions Clube Maravilha Oeste 
e abordou a importância da 
preservação, conservação e 
uso consciente da água. A pa-
lestra foi ministrada pela en-
genheira agrônoma Alessan-
dra Kieling, assessora técnica 
da empresa Ecopef, à serviço 
do Comitê Antas e Afluentes 
do Peperi-Guaçú. 

A palestrante Alessandra 
Kieling falou sobre a atuação 
do Comitê Antas e Afluentes 
do Peperi-Guaçú na região. 
O comitê reúne população, 
usuários de água, entidades 
e órgãos do governo, atuando 
de forma consultiva para que 
a comunidade em geral possa 
saber sobre a gestão de recur-

sos hídricos na região. 
Alessandra também falou 

sobre questões relacionadas 
ao dia a dia, como estiagem, 
inundações e dicas de econo-
mia e uso consciente da água. 

Ela ressalta que o Comitê atua 
capacitando seus membros e 
comunidade em geral e está 
sempre disposto a atender 
convites para palestras e ca-
pacitações. 

A palestra teve a partici-
pação dos membros do Lions 
Clube Maravilha Oeste e con-
vidados, representando o 
Executivo Municipal, Casan e 
clubes de serviço. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Evento reuniu membros do clube convidados 

Palestrante foi a engenheira agrônoma Alessandra Kieling 

No início do evento, a diretoria do clube passou alguns recados importantes para os 
membros 

Com nova suplementa-
ção do Governo do Estado, 
dois editais da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Estado de Santa Cata-
rina (Fapesc), voltados para 
financiar pesquisa, chegam 
ao montante de R$ 12,8 mi-
lhões. As chamadas públi-
cas fazem parte do Progra-
ma de Pesquisa Universal 
e do Programa Estruturan-
te Acadêmico de Apoio à In-
fraestrutura de Laboratórios 
do Estado de Santa Catarina. 

O edital do Programa de 
Pesquisa Universal foi lan-
çado após cinco anos e teve 
recorde de inscrições: 1.100 
projetos submetidos. Ini-
cialmente, estava previsto 
o investimento de R$ 4 mi-
lhões. Com suplementação 
de 3,9 milhões, o valor to-
tal chega a R$ 7,9 milhões.   

“Nosso foco sempre es-
teve centrado em educa-
ção e pesquisa. O investi-
mento na área significa a 
transformação da socie-
dade no longo prazo. Com 

NOVOS RECURSOS

Editais da Fapesc para pesquisa 
chegam a quase R$ 13 milhões

Chamada pública foi elaborada para atualizar os laboratórios das Instituições de 
Ciência e Tecnologia

Divulgação/Fapesc

esse acréscimo de recursos 
para aplicação em pesqui-
sas da Fapesc, a expectati-
va é trazer bons resultados 
para toda a sociedade. Va-
mos lutar para caminhar 
ainda mais nesse senti-
do. Acreditamos que as-
sim é possível tomar as de-
cisões mais acertadas em 
diversas áreas”, disse o go-
vernador Carlos Moisés.

Já para o Programa Es-
truturante Acadêmico – 

Apoio à Infraestrutura de 
Laboratórios Acadêmicos 
do Estado de Santa Catari-
na, estava previsto o inves-
timento de R$ 2 milhões. 
Com a suplementação de 
R$ 2,9 milhões, o valor che-
gará a R$ 4,9 milhões. De 
acordo com o presiden-
te da Fapesc, esta chama-
da pública foi elaborada 
para atualizar os laborató-
rios das Instituições de Ci-
ência e Tecnologia (ICTs). 
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Em cerimônia espe-
cial em Florianópolis, a 
Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina 
(Adjori/SC) entregou no 
último sábado (2) mais de 
20 troféus e premiações do 
22º Prêmio Adjori/SC de 
Jornalismo. A solenidade 
reuniu, no Faial Prime 
Suítes, mais de 40 veículos 
de comunicação do Estado, 
além de autoridades, jura-
dos e lideranças do setor da 
comunicação no país. 

Em 2021, mais de 290 
trabalhos foram inscritos 
em quatro áreas. Os gran-
des vencedores da noite 
foram os jornais Testo 
Notícias, de Pomerode, 

campeão do Jornalismo 
Impresso (foto); Jornal Me-
tas, de Gaspar, campeão do 
jornalismo online; e Jornal 
A Semana, de Curitibanos, 
campeão da Publicidade. 
A estudante Laura Arezio 
Sobroza de Mello venceu 
na área acadêmica. 

"É um ano triplamente 
especial para a Adjori/
SC porque celebramos 
o 22º Prêmio Adjori/SC 
de Jornalismo. Também 
celebraremos 40 anos de 
história, no próximo dia 
24 de outubro. E, por fim, 
o retorno dos eventos 

presenciais da Associação, 
que nos integram e aproxi-
mam. [...] Temos buscado 
honrar o nosso passado 
vitorioso e vamos fazer um 
futuro ainda melhor", disse 
o presidente da Adjori/SC, 
José Roberto Deschamps. 
Ele também destacou a 
edição especial da Revista 
Adjori/SC 40 anos, que 
será lançada em dezembro. 

Em 2021, a cerimônia de 
entrega do Prêmio Adjori/
SC voltou a ser presencial. 
Mais de 150 pessoas parti-
ciparam da programação 
durante o dia e à noite, e 
seguindo os protocolos 
de segurança sanitária do 
município e do Estado.

Congresso objetiva formação e debate
Paralelamente à entrega 

do Prêmio, a Adjori/SC 
realiza um Congresso 
onde busca ampliar o diá-
logo com o poder público 
e privado e também o 
fomento à discussão sobre 
novos meios e formatos do 
mercado de comunicação 
digital. As imagens ao 
lado destacam o debate e a 
participação do público. O 
evento ainda marcou a en-
trega da moção de aplauso 
pelos 40 anos da Adjori/
SC, proposta pela deputa-
da Paulinha e aprovada na 
Assembleia Legislativa. 

Edição 647 | rcnonline.com.br

A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

FOTOS: FOTOCONGRESSO.COM.BR

Adjori/SC premia os melhores da imprensa
22º Prêmio Adjori/SC de Jornalismo reconheceu trabalhos de jornalismo, publicidade e da academia em noite de gala para a comunicação

"Temos buscado honrar o 
nosso passado vitorioso e 
vamos fazer um futuro ainda 
melhor" 
José Roberto Deschamps, 
presidente da Adjori/SC

"Estamos aqui para celebrar
 o jornalismo regional e os

 exitosos 40 anos 
da Adjori Santa Catarina" 

Willian Anderson Lehmuhl, 
diretor presidente da SCGÁS

 "É com uma comunicação 
ética e correta que a 

sociedade vai crescer cada 
vez mais"

João Cavallazzi, 
secretário-executivo de 

comunicação de SC

"Não existe democracia plena 
se os jornais não tiverem a 
intenção e a liberdade de 
informar" 

Jorginho Mello, 
senador da República

"Vocês são um exemplo de 
persistência, de sobrevivência, 

de acreditar naquilo que 
vocês fazem" 

Ivan Naatz, 
deputado estadual

"O que cresceu o número 
de seguidores dos nossos 

veículos locais é algo 
inacreditável"

Paulinha, 
deputada estadual

OS APOIADORES DO PRÊMIO

FOTOS: FOTOCONGRESSO.COM.BR
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VALES-COMPRAS Serão sorteados 10 vales-compras de R$ 500, um de R$ 1 mil e um de R$ 2 mil

Primeiro sorteio da Campanha Maravilha Sua 
Compra Vale Prêmios será no Dia das Crianças

Lançada em agosto de 2021 
o primeiro sorteio da campanha 
Maravilha Sua Compra Vale Prê-
mios, promovida pela CDL e As-
sociação Empresarial, será na 
terça-feira (12), Dia das Crianças. 

Alusivo à data, o evento terá 
a presença do caminhão itine-
rante do sorvete da JCI Mara-
vilha, além de outras ativida-
des especiais. A programação 
será realizada às 16h em frente 
à sede das entidades. Serão sor-
teados 10 vales-compras de R$ 
500, um de R$ 1 mil e um de R$ 
2 mil. “Para participar basta re-
ceber um cupom em uma das 
mais de 160 empresas partici-
pantes, preenche-lo e devolvê-lo 
em uma urna da campanha”, dis-
se a presidente da entidade, Elia-
na Estefano. 

A programação será realizada às 16h em frente à sede das entidades

Vice-governadora Daniela Reinehr está em Maravilha

Arquivo/O Líder

TEMÁTICA 
A temática do evento 

será Educação Empresarial 
e Profissionais do Futuro. 
O objetivo é a valorização 

SÁBADO ESPECIAL 
No sábado (9) a CDL e Associação Empresarial fará 
em frente ao Banco do Brasil a recolha dos cupons 
de empresas participantes, além de um cronograma 
especial. Ao longo do dia, até às 15h, serão realizadas de 
forma gratuita declarações de crédito para o consumidor 
nos sistemas: Sistema SPC, Serasa e Protesto Estadual. 
Outra atração será a presença da Palhaça Magnólia para 
movimentar a data e divertir o centro da cidade

SORTEIOS 
12/10 - 10 vales-compras de R$ 500, um de R$ 1 mil e 
um de R$ 2 mil;
6/11 - 10 vales-compras de R$ 500, um de R$ 1 mil e 
um de R$ 2 mil;
4/12 - 10 vales-compras de R$ 500, dois de R$ 1 mil e 
um de R$ 2 mil;
18/12 - quatro vales-compras de R$ 1 mil e três de R$ 
2 mil;
29/12 - cinco vales-compras de R$ 1 mil e dois no valor 
R$ 5 mil.

do conhecimento e dos pro-
fissionais da educação. “A 
decoração foi toda pensa-
da nesse tema. Como Cida-
de das Crianças precisamos 

criar em nossos peque-
nos a ideia de empreender, 
de inovar e de qualificar”, 
explica a organização do 
evento. 

A vice-governadora 
de Santa Catarina, Danie-
la Reinehr, cumpre agen-
da em Maravilha na manhã 
deste sábado (9), reunida 
com vereadores e lideran-
ças locais. A pauta do en-
contro é a possibilidade de 
implantação de novas esco-
las cívico-miliares em mu-
nicípios de Santa Catari-
na, entre eles Maravilha. 

A vice-governadora des-
taca que já recebeu vários 
pedidos para implantação 
de uma escola nesse mode-
lo em Maravilha, e por isso 
vem ao município para de-

bater o assunto com lide-
ranças. O modelo tem sido 
muito bem aceito em San-
ta Catarina, com unidades 
já implantadas em Blume-
nau, Itajaí, Chapecó, Bigua-
çu, Palhoça, São Miguel do 
Oeste, Joinville, e em im-
plementação em Tubarão 
e Criciúma. Além das ma-
térias convencionais, es-
tas escolas também contam 
com práticas de princí-
pios cívicos e de cidadania.

PROGRAMA NACIONAL 
O Programa Nacional 

das Escolas Cívico-Militares 

EDUCAÇÃO 

Vice-Governadora vem a Maravilha para discutir implantação 
de escola cívico-militar 

é uma iniciativa do Minis-
tério da Educação, em par-

ceria com o Ministério da 
Defesa, que apresenta um 

conceito de gestão nas áreas 
educacional, didático-peda-
gógica e administrativa com 
a participação do corpo do-
cente da escola e apoio dos 
militares. A proposta é im-
plantar 216 Escolas Cívico-
-Militares em todo o país, 
até 2023, sendo 54 por ano.

O modelo a ser imple-
mentado pelo Ministério 
da Educação tem o objeti-
vo de melhorar o proces-
so de ensino-aprendiza-
gem nas escolas públicas e 
se baseia no alto nível dos 
colégios militares do Exér-
cito, das Polícias e dos Cor-

pos de Bombeiros Militares.
Os militares atua-

rão no apoio à gestão es-
colar e à gestão educacio-
nal, enquanto professores 
e demais profissionais da 
educação continuarão res-
ponsáveis pelo trabalho di-
dático-pedagógico. Partici-
parão da iniciativa militares 
da reserva das Forças Ar-
madas, que serão chama-
dos pelo Ministério da De-
fesa. Policiais e Bombeiros 
militares poderão atu-
ar, caso seja assim defini-
do pelos governos estadu-
ais e do Distrito Federal.

Divulgação
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SÃO MIGUEL DA BOA VISTAPROJETO

PRESERVAÇÃO

Mês de outubro está com programação 
diferenciada na rede municipal

Kits Cup Cake são entregues 
para crianças 

Prefeitura realiza 
plantio de mudas 
de árvores 

A Rede Municipal de 
Ensino de São Miguel da 
Boa Vista realizará durante 
o mês de outubro um, cro-
nograma diferenciado para 
crianças. De acordo a se-
cretária de Educação, Ode-
te Conte, ao longo do mês 
serão realizados atividades 
e lanches diferenciados. 

A abertura das festivi-
dades ocorreu no dia 1º, 
com dia esportivo e gin-
cana com algodão doce. 
Na quarta-feira (6), foi dia 
de pintar o cabelo, pintu-

ra facial e tatuagens com 
brincadeiras no Cam-
po do Palmeiras, no fi-
nal cada aluno ganhou um 
pote de massa de modelar. 

As comemorações con-
tinuam na quarta-fei-
ra (13), com a Festa das 
Crianças para os alunos do 
ensino fundamental e no 
dia seguinte com os alu-
nos da educação infan-
til. Na quinta-feira (14), 
os funcionários da Secre-
taria da Educação, Cultu-
ra e Esportes vão ter pales-

tra com Ione Cortese em 
homenagem ao Dia do Pro-
fessor e dos servidores da 
educação. Na sexta-feira 
(15), por causa do evento 
da noite anterior não have-
rá atendimento na secre-
taria e também não have-
rá aulas na rede municipal.

E no dia 22, todos os 
alunos irão mostrar seu ta-
lento no Festival da Can-
ção Escolar. Para encer-
rar o mês de festividades 
terá a Festa a Fantasia, 
desfile e pastel e suco. 

O projeto Doce Infân-
cia é promovido todos os 
anos pelo Super Auriver-
de e Realta Alimentos e nes-
te ano chegou a sua quarta 
edição e conta com a parce-
ria do Bom Princípio Alimen-
tos. Todos os anos, as crian-
ças das escolinhas iam até 
o Super Auriverde preparar 
seu Cup cake, elas aprendiam 
sobre culinária e se diver-
tiam, porém devido ao cená-

rio que está se vivendo, pre-
cisou ser adaptado o projeto. 

Neste ano foi prepa-
rado um kit Cup Cake que 
foi entregue nas pré-esco-
las de cada município, para 
as crianças levar para casa 
e preparem o seu Cup Cake 
com sua família. Na quarta-
-feira (06), aconteceu em Ira-
ceminha, quinta-feira (07) 
em Cunha Porã, na sexta-fei-
ra (08) em São Carlos e hoje 

(09) está ocorrendo em Ma-
ravilha em forma de Dri-
ve Thru. “Nossa maior ale-
gria com esse projeto, é em 
comemoração a essa data 
tão especial que é Dia das 
Crianças, poder levar um 
pouco do encanto e do amor 
pela culinária. E dessa for-
ma proporcionar a esses pe-
quenos um momento di-
ferente e muito delicioso”, 
frisou os organizadores. 

A professora do pré I e II 
do Centro de Educação Infantil 
Alice Silva Winckler de Cunha 
Porã, Eliane Becker, desenvol-
veu o projeto “Sorvetes Diver-
tidos” com os alunos. Através 
de brincadeiras num exercí-
cio de faz de conta divertido, 
as crianças venderam e com-
praram sorvetes observan-
do sabores, cores e nomes, fa-
zendo uma ligação entre a 
aprendizagem e a fantasia. 

Segundo Eliane, a pande-
mia trouxe novos desafios para 
a educação, dentre eles pode-
-se identificar lacunas na for-
mação dos estudantes, im-
pondo novos desafios aos 
educadores e provocando uma 
maior criatividade para atrair 
interesse e atenção dos peque-
nos. “Muitas questões preci-
sam ser repensadas, desde pla-

nejamentos até reorganização 
das rotinas em sala de aula. 
Partindo do princípio que a 
aprendizagem na educação in-
fantil se dá através de brinca-
deiras de interesse das crian-
ças, trabalhamos essa atividade 
com as crianças”, explica. 

De acordo com Eliane, nes-
sa dinâmica o sorvete pode ser 
escolhido pela cor e pela pri-
meira letra do sabor da pre-
ferência de cada um, pro-
movendo assim a iniciação 
ao conhecimento do alfabe-
to e dos números, onde pa-
ga-se um valor pelo sorvete. 
“O projeto atingiu totalmen-
te seus objetivos, pois des-
pertou nas crianças um gran-
de interesse, onde além de 
se divertir, obtiveram as no-
ções básicas do tema propos-
to de forma prazerosa”, finaliza.

ATIVIDADE Professora encontrou jeito divertido para encantar alunos e 
promover aprendizado sobre cores, nomes e números

Projeto “Sorvetes Divertidos” 
é desenvolvido com os alunos 

Crianças se divertiram com as atividades realizadasÁrvores foram plantadas próximo a Secretaria da Agricultura

Alunos estão tendo vários momentos de descontração e diversãoNa quarta-feira ocorreu a entrega dos kits em Iraceminha 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O município de Ti-
grinhos adquiriu mudas 
de árvores para reposi-
ção florestal e composição 
da reserva de área verde 
do Loteamento Coope-

rios. As mudas de árvo-
res nativas e frutíferas fo-
ram plantadas próximas 
à nova sede da Secretaria 
da Agricultura pelos fun-
cionários da prefeitura.

Divulgação
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Na última semana o se-
cretário de Administração, 
Cleiton Soethe, acompanha-
do do engenheiro agrônomo, 
Adriano Bialozor e o repre-
sentante do legislativo, ve-
reador Nelson da Silva par-
ticiparam de uma reunião 
no Consórcio de Desenvol-
vimento Regional (Conder). 
O encontro teve como pau-
ta acertar detalhes da filiação 
do município de Tigrinhos 
ao consórcio de desenvol-
vimento, dessa forma, após 

aderir ao programa de gestão 
ambiental do Conder, o ór-
gão passará a emitir as licen-
ças ambientais do município.

O principal objetivo é 
agilizar os processos ten-
do em vista que o Institu-
to do Meio Ambiente (IMA) 
não consegue atender toda 
a demanda da região. A fi-
liação permitirá avaliação 
dos processos ambientais 
do Reurb. O próximo pas-
so é a aprovação da filiação 
na Câmara de Vereadores.

O mês de outubro é 
marcado como mês do com-
bate ao câncer do colo 
do útero e de mama. Em 
São Miguel da Boa Vis-
ta uma ação no Centro 
Municipal de Saúde Ro-
mano Cassol está sendo re-
alizada uma campanha 
para incentivar as mulhe-
res a fazer o preventivo. 

Todas as mulheres entre 
24 e 64 anos podem procu-
rar a unidade de saúde para 
agendar a coleta de mate-
rial para realizar o exame 
preventivo. O agendamen-
to é realizado na recepção 

com a servidora Vanessa 
Kluge e a coleta é com a en-
fermeira responsável Daia-
ne Teixeira. Segundo a en-
fermeira, no momento da 
coleta do material também 
é realizada avalição para 
possível encaminhamen-
to a exame de mamografia.   

De acordo com Vanes-
sa após a realização da co-
leta do material as mulhe-
res recebem uma caneca. 
No dia 16, haverá um dia 
especial para coleta que 
é o sábado D com atendi-
mento das 8h às 16h, com 
intervalo de almoço.

O município de Irace-
minha foi contemplado 
com emendas parlamenta-
res para investimentos em 
pavimentação e amplia-
ção da creche municipal. 
O evento com a entrega das 
ordens de serviço ocorreu 
na manhã de sábado (2), e 
contou com a presença de 
lideranças municipais, do 
deputado estadual e pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa de Santa Catari-
na (Alesc) Mauro de Nadal 
(MDB) e da população. 

Conforme o prefei-
to Jean Carlos Nyland, na 
oportunidade foi entre-
gue a ordem de serviço 
para pavimentação asfál-
tica que liga Iraceminha 
a Cunha Porã (trecho se-
gue ainda para Cunhatai), 
implementação da Creche 
Pro-Infância Mônica e or-
dem de serviço para pavi-
mentação da Linha Santa 
Fé a Biguá e Biguá ao cen-

O coordenador estadual 
do Instituto Meio Ambiente 
de Santa Catarina (IMA), Cí-
cero Luís Brasil, visitou o mu-
nicípio de Cunha Porã na se-
gunda-feira (4). O secretário 
da Saúde Sandro Kloh e a co-
ordenadora da Sala de Situ-
ação de Vigilância e Contro-
le do Aedes Aegypti, Angela 
Giseli Rieger Kölln, recep-
cionaram o coordenador 
que deixou algumas orien-
tações com relação à cam-
panha de coleta de pneus. 

O representante também 

comentou a importância de 
dar a destinação adequada 
aos pneus, sendo que é passí-
vel de notificação o descarte 
incorreto ou o uso inadequa-
do como em murros, açudes, 
bueiros, entre outros. Para fi-
nalizar ele fez uma visita no 
local onde estão sendo arma-
zenados os pneus recolhidos 
pelo município. Cícero tam-
bém conversou com o vice 
prefeito Rafael Böer, e para-
benizou a mobilização e en-
gajamento de vários seto-
res em relação à campanha.

OBRAS Ordens de serviços para pavimentação asfáltica e implementação de creche municipal são entregues

Deputado destina recursos para Iraceminha
tro de Iraceminha. 

Nyland disse que está 
feliz em conseguir entre-
gar para a população essas 
obras que darão mais qua-
lidade de vida.  “Precisamos 
dar valor aos deputados es-
tão destinando esses recur-
sos para o município em es-
pecial ao Mauro de Nadal 
e o Valdir Cobalchini. Não 
podemos atrapalhar o tra-
balho deles por isso os tra-
balhos já tiveram início 
nesta semana e logo estare-

mos entregando a popula-
ção”, frisou o prefeito.  

De Nadal relata que o 
coração enche de alegria ao 
chegar às comunidades e 
ser recebido com sorriso no 
rosto, olhares de felicida-
de e saber que consegue-se 
ajudar a região. “Em Irace-
minha, após ouvir as pesso-
as e de muito diálogo, pode-
mos tirar do papel diversas 
demandas e ver sonhos se 
tornando realidade”, finali-
zou o deputado.

Fotos: Divulgação

Linha Santa Fé será contemplada com asfalto

Ordem de serviço na Linha Biguá foi entregue População acompanhou a entrega das ordens de serviços na manhã de sábado (2)

CONSÓRCIO CUNHA PORÃ SAÚDE
Tigrinhos pretende aderir 
ao programa Gestão 
Ambiental do Conder

Representante do IMA 
repassa orientações 
sobre coleta de pneus

Município realiza 
campanha de exame 
preventivo

Detalhes da filiação foram discutidos para adesão do programa Local onde são depositados os pneus foi vistoriado Mulheres recebem caneca em reconhecimento a adesão da campanha 

Divulgação

Divulgação

Ascom



,  MARAVILHA 9 DE OUTUBRO DE 202124

COTIDIANO

por ALYSON HENRIQUE BECKER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar Rodoviária

PROTETOR LATERAL NOS VEÍCULOS DE CARGA

Olá amigo (a) leitor (a)!
Nessa semana vamos falar sobre um importante componente 

nos veículos de carga, que auxilia na segurança viária, principalmen-
te no momento em que ocorrer um acidente, evitando maiores gravi-
dades, tendo em vista a proteção dos veículos mais pequenos entra-
rem debaixo da carroceria do caminhão. 

No ano de 2009 o CONTRAN emitiu a Resolução 323, estabele-
cendo os requisitos técnicos de fabricação e instalação de protetor la-
teral para veículos de carga.

Ressaltou que nos caminhões, reboques e semi-reboques com 
peso bruto total PBT superior a 3.500 kg (três mil e quinhentos qui-
logramas) novos, nacionais e importados, fabricados a partir de 1º 
de janeiro de 2011, somente poderão ser registrados e licenciados se 
estiverem dotados do protetor lateral que atenda às especificações 
constantes no anexo da referida resolução. Já os caminhões, rebo-
ques e semi-reboques com peso bruto total PBT superior a 3.500 kg 
(três mil e quinhentos quilogramas) cujas características originais da 
carroçaria forem alteradas, ou quando neles for instalado algum tipo 
de implemento, a partir de 1º de janeiro de 2011, também deverão 
atender às especificações constantes no anexo da resolução.

Importante também é mencionar que podem estar incorpo-
rados no protetor lateral, desde que sejam atendidas as dimen-
sões prescritas nos anexos da resolução, os componentes fixados 
permanentemente ao veículo, como caixas de ferramentas, su-
porte para rodas sobressalentes, reservatórios de água, equipa-
mentos específicos para fins diversos ou outros, desde que aten-
dido alguns requisitos específicos.

No local do pneu sobressalente, quando for necessária a coloca-
ção do protetor lateral e não for possível o modelo fixo, deve ser acei-
to o protetor lateral basculante, sem prejuízo dos demais requisitos.

Aproveite a nossa dica, respeite a legislação de trânsito e faça dele 
um lugar mais seguro.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Civil identifi-
cou a motorista que, na noi-
te do dia 3 de julho deste 
ano, atropelou uma ciclis-
ta de 40 anos no centro de 
Maravilha. Após o atrope-
lamento, a motorista fugiu 
sem prestar o devido socor-
ro à vítima, que ficou ferida 
e sem consciência no local. 
Com ajuda de populares, 
a ciclista recebeu o devido 
atendimento médico logo 
depois. 

A Polícia Civil realizou a 
análise de câmeras de mo-
nitoramento e identificou 
o veículo responsável pelo 

atropelamento. 
As imagens foram divul-

gadas nas redes sociais e na 
imprensa local, com ajuda 
de informações repassadas 
à Polícia Civil, foi possível 
identificar o veículo e a mo-
torista.

O veículo foi apreendido 
e periciado. A perícia con-
cluiu que o carro possuía 
danos condizentes com o 
atropelamento da ciclista. A 
condutara do veículo foi in-
diciada pelos crimes de le-
são corporal culposa na di-
reção e pelo crime de fugir 
do local do acidente.

INVESTIGAÇÃO Polícia Civil descobriu identidade após perícia no veículo

Polícia Civil identifica motorista 
que atropelou ciclista e fugiu sem 
prestar socorro em Maravilha

Polícia Civil

Carro foi identificado, periciado e motorista indiciada

A Polícia Civil de Ma-
ravilha prendeu um ho-
mem de 21 anos, suspeito 
de participar de uma ten-
tativa de homicídio, no úl-
timo domingo (3), no Bair-
ro Bela Vista. O crime foi 
registrado em um bar.  

De acordo com a polícia, 
um dos suspeitos foi iden-
tificado e preso em flagran-
te. Já o outro envolvido fu-
giu do local. A vítima, que 
está em recuperação no hos-
pital, ficou gravemente fe-

DETIDO

TRÂNSITO

Polícia cumpre mandado de prisão por 
tentativa de homicídio 

PRF realiza operação de fiscalização durante feriado

Vítima foi atingida por um tijolo na cabeça e está no Hospital São José

Polícia Civil

rida na cabeça, por um tijo-
lo e também por uma faca.  

Após o auto de prisão em 
flagrante, foram realizadas 

diversas diligências de po-
lícia judiciária, com objeti-
vo de reunir elementos que 
pudesse embasar medidas 
judiciais com o objetivo de 
capturar o outro suspeito.

Ciente da ordem ju-
dicial, o suspeito se apre-
sentou na delegacia de 
polícia e, após seu inter-
rogatório e demais pro-
cedimentos policiais, foi 
encaminhado à Unida-
de Prisional de Maravilha e 
fica a disposição da justiça.

Os controladores fixos 
de velocidade começaram a 
operar ontem (8) na Aveni-
da Willy Barth, em São Miguel 
do Oeste. Conforme o supervi-
sor do Dnit, Diego da Silva, os 
equipamentos deixam de ope-

rar em caráter educativo e, a 
partir de agora, estão fiscalizan-
do e também autuando moto-
ristas que excederem a veloci-
dade máxima de 40 km/h onde 
os dispositivos foram instala-
dos. São sete equipamentos.

DE NOVO
Controladores começam 
a operar na Willy Barth

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) iniciou on-
tem (8) a Operação Nos-
sa Senhora Aparecida a 
com o objetivo de garan-
tir a segurança nas ro-
dovias federais. A ação, 
que vai até terça-fei-
ra (12), terá como foco a 
embriaguez no volante.

A estimativa é que haja 
um aumento na circula-
ção de veículos na BR-101 
e nos trechos das BRs 282, 
470 e 280, que dão aces-

PRF deve fazer barreiras nas bases em Maravilha e Guaraciaba

so às praias. O maior fluxo, 
depois da noite de ontem, é 

aguardado durante a tarde 
e noite de terça-feira (12).

Arquivo/O Líder
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CAIKE LUNA
O ator Caike Luna morreu 
no dia 3 de outubro, aos 
42 anos, vítima de linfoma 

não-Hodgkin. Ele ficou famoso 
por interpretar o personagem Cleitom, 
no humorístico Zorra Total, da TV Globo. 
Também atuou na novela Rock Story 
e integrou o elenco de programas do 
Multishow, como Xilindró e Treme Treme.

HUGO SILVEIRA LOPES
O radialista Hugo Silveira 
Lopes morreu no dia 3 

de outubro, vítima de um 
problema cardíaco. Ele era 

presidente do Sindicato dos Empregados 
em Empresas de Radiofusão e Televisão 
do Estado de Santa Catarina. Por anos 
atuou na CBN Diário, até deixar a rádio 
para se dedicar à presidência do Sindicato. 
Lopes também era membro da Federação 
Nacional dos Radialistas, participando em 
maio da eleição da nova diretoria.

CYNTHIA HARRIS
A atriz Cynthia Harris 
morreu no dia 3 de outubro, 

aos 87 anos. Conhecida por 
interpretar a mãe do ator 

Paul Reiser na sitcom Mad About You, 
participou de produções na Broadway e era 
diretora artística e cofundadora da Actors 
Company Theatre.

CAROLINA DE AQUINO 
MARQUES
A goleira Carolina Aparecida 
de Aquino Marques morreu 

no dia 4 de outubro, aos 25 
anos. A causa da morte não foi divulgada. 
Seu currículo contava com passagens por 
Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, América-MG, 
entre outros.

LUCINDA LEONIDA STOCKMANN
Faleceu no dia 30 de setembro, em 
sua residência, aos 59 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da Linha 
Primeirinha, em Romelândia, e sepultado 
no cemitério municipal de Romelândia.

CECÍLIA PARENTE FRANTZ
Faleceu no dia 30 de setembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 89 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica 
da Linha São Vicente, em Guaraciaba, 
e sepultado no cemitério da Linha Ouro 
Verde.

OLIDIO SUFREDINI
Faleceu no dia 30 de setembro, em sua 
residência, aos 90 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária de Anchieta e 
sepultado no cemitério municipal.

NOÊMIA KRAMER
Faleceu no dia 1° de outubro, em sua 
residência, aos 74 anos. Seu corpo 

OBITUÁRIO
foi velado na Igreja Católica da Linha 
Consoladora e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

NOIR MIGUEL MITTMANN
Faleceu no dia 3 de outubro, no Hospital 
Casa Vitta, aos 60 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária do Bairro São 
Jorge e sepultado no cemitério do Bairro 
Santa Rita. 

IZÁRIA BARBARINA DAIPRAI 
CAVAGNHOLI
Faleceu no dia 3 de outubro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 90 
anos.
Seu corpo foi velado na Igreja Católica 

do Bairro São Sebastião e sepultado no 
cemitério da comunidade.

AMANTINO OESTERREICH
Faleceu no dia 6 de outubro, no Hospital 
de Cunha Porã, aos 80 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da comunidade da Linha 
Santo Antônio, em Cunha Porã, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

PRISCILA POCHMANN
Faleceu no dia 6 de outubro, no Hospital 
São José de Maravilha. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária de Santa 
Terezinha do Progresso e sepultado no 
cemitério municipal de Santa Terezinha do 
Progresso. 

OBRA O sistema contempla até o momento 850 unidades domiciliares em diversos bairros

Adiada a inauguração da Estação 
de Tratamento de Esgoto

A inauguração e o início da 
operação da Estação de Trata-
mento de Esgoto em Maravi-
lha que estava marcada para 
a quinta-feira (7) foi adiada. 
Uma nova data será marcada e 
comunicada pela Administra-
ção Municipal e autoridades. 
Com previsão de chuva para a 

data da inauguração a soleni-
dade não poderia ser realizada 
no local da obra e por esta ra-
zão foi adiado o evento. 

A obra contempla até o 
momento 850 unidades do-
miciliares em diversos bair-
ros em uma rede coletora com 
mais de 13.400 metros de ex-

tensão. Duas estações eleva-
tórias auxiliam no transporte 
dos resíduos até a estação que 
tem capacidade de tratar 20 li-
tros por segundo. 

A operação e gestão do 
sistema é feita pela Casan, 
responsável também pela co-
brança das taxas do serviço e 

pela ampliação das redes para 
outras unidades domiciliares. 
A obra foi conquistada pelo 
município na Funasa através 
do trabalho do deputado fede-
ral Celso Maldaner. O investi-
mento foi superior a R$ 9 mi-
lhões para a primeira etapa de 
cobertura do tratamento. 

Obra deve ser inaugurada em breve 

Divulgação

Pela terceira vez (2018, 
2019 e 2021), o Sicoob, institui-
ção financeira cooperativa, ficou 
em primeiro lugar na catego-
ria Financiamentos da 5ª edi-
ção do Prêmio Finanças Mais. 
O ranking é resultado de uma 
parceria do Estadão e do Broa-
dcast com a agência classifica-
dora de risco Austin Rating, o 
mais completo prêmio das ins-
tituições financeiras que atu-
am no Brasil, com base nos da-
dos financeiros de 2020.

Para o diretor executivo de 
Comercial e de Canais do Si-
coob, Francisco Reposse Júnior, 
o reconhecimento reflete a longa 
trajetória da instituição em for-
necer taxas mais justas, contri-
buindo para o desenvolvimento 
econômico e social do país e dos 
brasileiros, mesmo durante um 
ano tão desafiador como 2020. 

Nas cooperativas financei-
ras os cooperados são os ver-
dadeiros donos do negócio, já 
que têm direito a voto nas de-
cisões, participam da distribui-

ção dos resultados da institui-
ção e contam com o que há de 
melhor entre os serviços e pro-
dutos financeiros uma vez que 
não há objetivo de lucro. Por 
isso, em 2021, o Sicoob se-
gue com a sua diretriz de pro-
ver crédito de maneira justa.

Somente no primeiro se-
mestre de 2021, a instituição 
atingiu R$ 101 bilhões em sua 
carteira de crédito, o que re-
presenta um aumento de qua-
se 50% com relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Somente para Pessoas Jurídi-
cas (PJ), a carteira chegou a 
R$ 45,9 bilhões. Em junho de 
2020, eram R$ 31,3 bilhões.

Um outro diferencial no 
Sistema é seu ganho social. A 
instituição registrou que os co-
operados deixaram de gas-
tar mais de R$ 8 bilhões em ju-
ros, tarifas e taxas ao optarem 
por fazer negócios com o Si-
coob, conforme mostra uma 
pesquisa realizada pela pró-
pria instituição em 2020.

COOPERATIVA 
Sicoob é a melhor instituição 
na concessão de crédito 
do Prêmio Finanças Mais
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Maravilha sedia etapa da Liga Oeste de Vôlei
No sábado (2) em Mara-

vilha ocorreu a primeira eta-
pa da Liga Oeste de Vôlei da 
categoria sub- 18, no Centro 
de Eventos Carlos Alberto Be-
grow, pelos naipes masculino 
e feminino. 

No feminino competi-

ram Guaraciaba, Concórdia, 
Cunha Porã, Pinhalzinho e 
Maravilha. “Nossas meninas 
conseguiram três vitórias so-
bre Cunha Porã (2 a 0), Con-
córdia (2 a 0) e Pinhalzinho 
(2 a 0), e foram derrotadas 
por Guaraciaba (2 a 0)”, disse 

o professor Thomas Zardo. 
Com os resultados conse-
guiram a segunda colocação 
da etapa.

Já no masculino estive-
rem presentes Itá, Palmi-
tos, Cunha Porã, Pinhalzi-
nho, Xanxerê e Maravilha. 

No masculino foram duas vi-
tórias sobre Pinhalzinho (2 a 
0) e Xanxerê (2 a 0), e duas 
derrotas sobre Itá (2 a 0) e 
Palmitos (2 a 0). Os resulta-
dos deram a terceira coloca-
ção para os maravilhenses 
na etapa. A próxima etapa 

acontece no sábado (9), em 
Pinhalzinho.

“Foi muito importante 
voltar a competir depois de 
quase dois anos parados de-
vido a pandemia, conseguir 
competir nesse nível e ter 
bons resultados com duas 

equipes foi muito importan-
te para nós, agora temos que 
treinar mais para alcançar 
nossos objetivos”, disse Zar-
do agradecendo a Secretaria 
de Esportes, a Administração 
Municipal ao Vida Vôlei e aos 
patrocinadores. 

Fotos: Divulgação

Meninas conquistaram a segunda posição na classificação da etapa Rapazes ficaram em terceiro lugar na primeira etapa da Liga Oeste

Equipe se prepara para disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina

A noite de quarta-fei-
ra (06), foi de apresen-
tação de gala da equipe 
sub-15 do futsal da Secre-
taria de Esportes, Juventu-
de e Lazer, de Maravilha, 
comandada pelo profes-
sor Gian Mauro Silva. 

A partida era a última 
participação dos meninos 
maravilhenses na fase de 
classificação contra a for-
te equipe da Pinhalense. Os 
adversários foram derrota-
dos e perderam uma inven-
tividade de nove partidas.  

Os gols aconteceram to-

dos no primeiro tempo, 
quando a equipe da casa 
abriu o placar com Anthoni, 
a Pinhalense empatou com 
Junior e Maravilha assumiu 
definitivamente a vantagem 
no placar, com Juão e Dani 
deu números finais ao pla-
car de 3 a 1 para Maravilha. 

Com o resultado Maravi-
lha fica com seis pontos em 
segundo lugar na tabela de 
classificação. A Pinhalense 
é Líder com a mesma pon-
tuação, mas ainda com um 
jogo a fazer contra Palmi-
tos que é terceiro colocado. 

Na terça-feira (05) a 
equipe sub-18 do futebol de 
Maravilha fez amistoso pre-
paratório para os Joguinhos 
Abertos de Santa Catari-
na. A partida aconteceu em 
Marmeleiro (PR) contra a 
equipe da Azuriz. O profes-
sor responsável pela equipe, 
Paulo Ferreira disse que os 
maravilhenses encontraram 
dificuldades. “Enfrentamos 
uma das melhores equipes 
paranaense, no fim a vitória 
não veio”, disse o professor. 

De acordo com Ferrei-
ra o futebol maravilhense se 
concentra em mais treina-

VITÓRIA TREINAMENTO
Sub-15 vence e convence 
pelo Estadual 

Futebol enfrenta Azuriz em amistoso

mentos e prepara-se para 
os próximos desafios. O 
novo desafio acontece nes-

te sábado (9), no Estádio 
Doutor José Leal Filho, em 
Maravilha, contra o Ítalo 

Chapecó/Athetico, nas ca-
tegorias sub-15 e sub-17. 
Os jogos começam às 15h.

Divulgação



,  MARAVILHA 9 DE OUTUBRO DE 2021 27

ESPORTE

ONEIDE BEHLING

A noite de sábado (2), foi 
para quem não tem problemas 
cardíacos. Emoção até o último 
segundo foi o resumo da partida, 
entre MH Futsal/SEJL/Acema x 
AFC Catanduvas. Duelo foi vá-
lido pela décima e última roda-
da da fase de classificação da Sé-
rie Ouro da Liga Catarinense de 
Futsal, definia o posicionamen-
to das equipes na tabela de clas-
sificação e consequentemente os 
cruzamentos para os play offs. 

Na partida realizada no giná-
sio municipal Gelso Tadeu Mello 
Lara em Maravilha, Catanduvas 
saiu na frente. Logo no início do 
jogo em um belo chute do meio 
da quadra Fabiano fez o primei-
ro gol, mais tarde Maravilha em-
patou com Dierson e virou com 
Caíque. No segundo tempo Ca-

Fotos: Divulgação

Os maravilhenses conquistaram a vitória nos últimos segundos do jogo 

SÉRIE OURO Partida de ida acontece no dia 16 de outubro em Maravilha

Maravilha vence e pega 
chapecoense nos play offs

A equipe de tênis de mesa 
de Maravilha, por meio da Se-
cretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer (SEJL) de Maravilha, par-
ticipou no sábado (2), da eta-
pa do Circuito Oeste Catarinen-
se de Tênis de Mesa - Troféu 
Cléberson Fernando da Silva.

De acordo com o profes-
sor Tiego Drumm, que acom-
panhou a delegação, 17 atletas 
representaram o município. A ci-
dade das crianças voltou com 11 
competidores premiados. Na ca-
tegoria acima de 50 anos subi-
ram no pódio, naipe feminino, 
Iraci Webler em segundo lugar e 
Edit Drumm em terceiro lugar. 

No masculino com mais de 
50 anos medalharam Edemar 
Webler em primeiro lugar e Ade-
lino Drumm em segundo lugar. 
Na categoria sub-15 masculino 
Vitor Schwanke ficou em primei-

Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravilha 
organiza o Campeonato Mu-
nicipal de Futebol Sete. O perí-
odo de inscrições é até o dia 20 
de outubro, às 17h, na Secre-
taria junto ao Ginásio Munici-
pal Gelso Tadeu Melo Lara. 

A competição vai ser dispu-
tada nas categorias masculino li-
vre nascidos até o ano de 2005, 
feminino livre nascidas até o ano 
de 2007 e veterano nascidos até 
o ano de 1981. O congresso téc-
nico acontece na sexta-feira (22), 
às 19h. O início do campeona-

to está previsto para novembro. 
O diretor da SEJL, Edi-

nar Zardo lembra que atle-
tas menores de idade de-
vem apresentar junto com 
a ficha de inscrição a au-
torização dos pais. 

Critérios: Apresentar o tí-

tulo de eleitor com registro em 
Maravilha até o dia 01/10/2021, 
dois atletas por equipe com vín-
culo no município que pode 
ser carteira de trabalho, blo-
co de produtor rural, IPTU e 
contrato social com data limi-
te também de 01/10/2021. 

tanduvas voltou decidida a vencer 
e mais uma vez nos primeiros mi-
nutos fez, novamente com Fabia-
no, e depois fez o terceiro com Joã-
zinho em cobrança de escanteio. 
A representação de Maravilha não 
se deu por vencida e foi para cima 

e empatou com Ítalo e faltando 29 
segundos para finalizar a partida 
Léo colocou os maravilhenses em 
vantagem. Placar final 4 para Ma-
ravilha 3 Catanduvas. 

Depois do fechamento da 
rodada de sábado (2), os con-

frontos dos play offs ficaram os 
seguintes: Pinhalense x Catandu-
vas, ADCP x Palmitos, Saudades 
x Rio do Sul, Maravilha x Chape-
coense. As partidas de ida acon-
tecem no dia 16 de outubro e Ma-
ravilha joga a primeira em casa.

COMPETIÇÃO

CAMPEONATO 

Tênis de mesa compete pelo Troféu Cléberson Silva 

Municipal de futebol sete está com inscrições abertas

De 17 competidores 11 voltaram com premiação

ro lugar, no sub-13 masculino Gui-
lherme Carossi em segundo lugar, 
sub 13 masculino Gustavo Montei-
ro em terceiro lugar, sub-18 mascu-
lino Geison Schwanke em segun-
do lugar, no Open Paraolímpico 
Natan Zanchet em terceiro lugar, 

sub-14 feminino Julia Monteiro em 
segundo lugar e Absoluto feminino 
Jenifer Welter em segundo lugar.

“Os treinos retornam nes-
ta semana normalmente, sem 
previsão de outras competi-
ções para o restante da tem-

porada”, ressalta Drumm.
O treinador agradece a Ad-

ministração Municipal, por 
meio da SEJL de Maravilha, fa-
miliares, amigos, colegas e de-
mais incentivadores da mo-
dalidade por todo o apoio.

Divulgação

DRAMA
No Grêmio é preciso encontrar uma maneira melhor de jogar, 

buscar forças, é urgente a necessidade de encontrar o futebol. Nes-
se jogo contra o Cuiabá o torcedor não pode reclamar da falta de 
vontade do time, correu e lutou. Um sentimento de desânimo nos 
torcedores e atletas se instalou e me preocupa. Isso pode arruinar 
ainda mais o Grêmio. Acontece porque os jogadores se entregam 
correndo em campo e não tem mais nem revolta. A entrega ocor-
re na parte física, a maioria se dedica ao máximo. Felipão apresen-
ta apenas uma jogada. Os cruzamentos para a área! Não tem outra 
jogada. Grêmio só faz isso. Na base da raiva o Alisson que estava em 
uma noite diferente, conseguiu dois gols.

SAÍDA 
Jogadores perderam a paciência com o Felipão. Foram nos di-

rigentes pedir a saída do comandante. Não dá mais. Não tem como 
segurar. Alegam que o técnico fala coisas que eram utilizadas há 20 
anos. Não é mais um futebol que se pratica atualmente. Os jogado-
res dizem estar jogando e correndo pela honra, pra tentar mostrar 
que a parte deles está sendo feita. Não aceitam mais apenas cruzar 
bolas e jogar recuado. É isso que eles querem.

EMPATE 
Na visão do técnico Aguirre empatar fora não é ruim, ainda 

mais com tantos desfalques. Tem coisas que é difícil substituir. Os 
melhores jogadores Edenilson e Taison não estavam. Como o re-
sultado não foi bom, não se valoriza tanto, mas Aguirre valoriza 
esse ponto contra o Ceará porque na sua visão o desempenho foi 
bom. Na verdade o Inter é um time morno. Fez uma partida me-
diana. Goleiro Daniel vem salvando, não fosse ele, a campanha era 
para não cair. Resumindo, resultado morno, como o jogo e a cam-
panha do Inter. Jogadores poderiam fazer um pouquinho mais do 
que fazem.

INTER X CHAPE 
Inter não enche os olhos da torcida, mas tem conseguido so-

mar pontos. E para este domingo, às 11h, no Beira-Rio, é favorito 
para sair com os três pontos. Colorado está em outro patamar neste 
momento e se quiser classificação para a Libertadores terá que ven-
cer a lanterna Chapecoense. Dificilmente a Chape vai surpreender 
o Inter. Pintado precisa colocar na cabeça dos jogadores que é hora 
de curtir as últimas partidas na Série A, jogar com leveza, se divertir! 
Quem sabe assim não apronta em Porto Alegre.

SANTOS X GRÊMIO 
Dois gigantes do futebol nacional duelando para tentar se afas-

tar da “zona do agrião”. A peleja será realizada neste domingo, às 
16h, na Vila Belmiro. Se o Grêmio vencer, sairá do Z-4. Rodada após 
rodada os dois clubes se complicam no Brasileirão. Esse jogo será 
uma guerra! Uma das partidas mais improváveis das últimas roda-
das. Tendência aponta muito equilíbrio, com leve favoritismo para 
o Santos. Grêmio tentou uma arrancada, mas voltou a tropeçar. 
Deixou escapar duas chances de sair da zona da degola. Será um 
confronto tenso, decidido mais na vontade e na raça do que na téc-
nica. Com uma folha de pagamento de R$ 14 milhões por mês, tudo 
em dia, e o time não consegue sair desse atoleiro.



Na abertura da programação, 
Rede Feminina promove 
Caminhada Rosa  PÁGINA 10

Atividades seguem durante o 
mês, lembrando a prevenção 
do câncer de mama e do 
colo do útero 

CDL e Associação Empresarial realizam primeiro sorteio da 
Campanha de Prêmios no Dia das Crianças PÁGINA 21
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Décio Lima é 
pré-candidato 
ao governo do 
Estado

Maravilha sedia 
etapa da Liga 
Oeste de Vôlei 

Nome anunciado pelo PT, o político 
concedeu entrevista para o Jornal O 
Líder nesta semana 

Próxima etapa acontece neste sábado 
(9) em Pinhalzinho, com a participação 
de equipes maravilhenses 

PÁGINA 7

PÁGINA 26

Cleiton Ferrasso/O Líder


